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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0706629-36.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.

ADVOGADO (A):

 LUIZ AUGUSTO MALHEIROS A. CAVALCANTI - OAB/MT 18.806

 MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI – OAB/MT 9.247

Vistos, etc.

Verifica-se no pedido que está ausente a certidão do Gestor Judicial 

referente à Guia nº 31460 sobre a qual se pretende a restituição.

 Não obstante a decisão constante do movimento nº 22, a assessoria 

informou verbalmente (via telefone) ao advogado Anderson Vasconcelos 

Daré – OAB/MT 18.806, que a certidão correta a ser apresentada é a do 

Gestor da secretaria referente ao processo vinculado na respectiva Guia 

e não do setor de arrecadação, razão pela qual o pedido permaneceu em 

gabinete aguardando o documento.

Assim em consulta ao processo nº 0002414-40.2015.8.11.0041 (Código 

Apolo 954626) vinculado na Guia nº 31460, extrai-se que este pertence a 

5ª Vara Cível de Cuiabá. Portanto, apenas o Gestor da 5ª Vara Cível de 

Cuiabá é apto a aferir e emitir a certidão se a Guia nº 31460 foi utilizada ou 

não em algum ato no processo.

 Desse modo, INTIME-SE o Requerente para apresentar o documento 

abaixo no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista ser ônus da parte a 

solicitação perante o Setor competente e instrução dos documentos no 

pedido:

 Certidão do Gestor (a) da Vara – No caso em tela a certidão deverá ser 

da 5ª Vara Cível de Cuiabá constando a informação se a Guia nº 31460 foi 

utilização para algum ato do processo.

 Nada providenciado no referido prazo, arquive-se o presente.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 24 de maio de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA nº 0700409-56.2017.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) ODAIR JOSE DE MAGALHAES, Matrícula nº. 13390, Auxiliar 

Judiciário, designado para a função de confiança de Gestor Administrativo 

3, lotado(a) no(a) Central de Administração ( Gestão de Infraestrutura) - 

Comarca da Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 1/2016.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 045/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 01 ( uma) 

licença-prêmio relativa ao período de 19/12/2006 a 19/12/2011, bem como 

a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) à exceção do disposto no parágrafo único do referido artigo, em 

razão da existência de 13 ( treze) faltas injustificadas no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio ao(à) servidor(a), relativa ao período de 

19/12/2011 a 19/04/2017, uma vez que as 13 ( treze) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 04 ( quatro) meses, nos termos do 

parágrafo único do artigo 110 da LC 04/1990, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA N°:

0713954-62.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

ADVOGADO(A):

 TÁSSIO VINÍCIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB/MT 13.948

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa proposto por CARLOS 

AUGUSTO DE ARRUDA GOMES em benefício de TÁSSIO VINÍCIUS GOMES 

DE AZEVEDO seu representante legal, em relação à Guia nº 96420 sob o 

fundamento de recolhimento indevido.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Procuração Judicial valida constando poderes específicos outorgados 

pela parte representada para finalidade de “receber e dar quitação”.

 Data de Nascimento, endereço completo e e-mail para comunicação do 

beneficiário.

 Certidão do Gestor (A) da Central de arquivo no caso em que *Guia de 

diligência não foi utilizada no processo indicado.

 INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos faltantes 

conforme acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a 

presença de todos deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquive-se este expediente.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 285/2018-GRHFC

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

CONSIDERANDO o período de 9 (nove) dias de usufruto de férias 

referentes ao exercício 2016, 15 (quinze) dias de usufruto de férias de 

2017 e 02 (dois) dias de compensatórias, pelo Gestor Judiciário Alexandre 

Venceslau Pianta, do(a) Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0713973-68.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) AMANDA MEIRA FLORENTINO DE 

FIGUEIREDO, matrícula nº. 24732, Analista Judiciário, lotado(a) na 

Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 04/06/2018 a 

27/06/2018 (férias) e de 28/06/2018 a 29/06/2018 (compensatórias).

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

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

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 286/2018-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. 

0041471-86.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) LUCIANA OLIVEIRA SENA, matrícula nº. 36910, 

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

Cuiabá, com efeitos retroativos a 23/05/2018.

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

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

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 287/2018-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. 

0046999-04.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) GELISON NUNES DE SOUZA, matrícula nº. 36909, 

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

Cuiabá, com efeitos retroativos a 24/05/2018.

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

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

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 288/2018-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. 

0046041-18.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula nº. 

36908, Analista Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos retroativos a 24/05/2018.

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

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

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 289/2018-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. 

0049659-68.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) WELLITOM OSORSKI GOULART, 

matrícula nº. 25149, Analista Judiciário, na secretaria da 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR o (a) servidor (a) WELLITOM OSORSKI GOULART, 

matrícula nº. 25149, Analista Judiciário, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, na secretaria da 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir 

da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763584 Nr: 16175-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL TADEU DE ALMEIDA JOSSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que foi deferido o pedido de desarquivamento dos autos pelo 

prazo de 05 (cinco) dias solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973624 Nr: 11040-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR AUGUSTO SANTOS SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105088 Nr: 12563-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813709 Nr: 20178-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CESAR TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

785,92 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

372,49(trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133637 Nr: 24470-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES, JANINE PAULA 

GUIMARÃES CALMON CÉZAR, JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES 

FRANSOSI, JANA CARINE GUIMARÃES ESPÓSITO, KLAUS WOLF OBERG 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.050,74 (três mil e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$1.525,37(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e 

trinta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$1.525,37(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128110 Nr: 22205-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISLENE BATISTA APARECIDA DE ARRUDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764736 Nr: 17392-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALCIRLEY FERNANDO ALVES BOLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634-O/MT, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, 

LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,55 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 146,12(cento e quarenta e seis reais e doze centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436588 Nr: 14915-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL TIAGO ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT1.8071 A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

552,22 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$138,79(cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), para fins 

da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982995 Nr: 15387-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON KRUGUER GUIMARAES DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783370 Nr: 37067-73.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SANTIAGO AFONSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DAMASCENO - ME, SERVFLEX 

PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonel Pio da Silva - 

OAB:13813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida L A DAMASCENO - ME, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 464,68 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$232,34(duzentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$232,34(duzentos e trinta e dois reais e 

trinta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769706 Nr: 22688-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER APARECIDO DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993114 Nr: 19925-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBERT CLEBER DOS SANTOS FELICIANO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956799 Nr: 3469-26.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983276 Nr: 15512-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BEZERRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayara rondon de souza - 

OAB:23441/O, PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:20310/O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141221 Nr: 27935-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZAR BIANKIN NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898748 Nr: 28873-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFX, ANDRÉ RODRIGUES XAVIER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946635 Nr: 58409-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992675 Nr: 19713-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTAVANIA GUEDES DE OLIVEIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071298 Nr: 55972-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999516 Nr: 23227-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DO NASCIMENTO LIMA

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084278 Nr: 3534-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKE DOUGLAS RAMOS DO ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975870 Nr: 12089-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO AGUILHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000276 Nr: 23596-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 
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trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057770 Nr: 49919-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB/MG 76.696 - OAB:, Dr. Rubens Gaspar Serra - 

OAB/SP 119.859 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934864 Nr: 51920-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAHÃO NUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241773 Nr: 18636-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANTOS SOUZA, CARLA 

HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258819 Nr: 23966-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDMC, NÚBIA KELLY ANTONIA MOREIRA DA COSTA, 

BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13654/MT, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1292019 Nr: 5565-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA, G.V. FILHO EIRELLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1283191 Nr: 2674-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LAUDILINO DUARTE, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 
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manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1189059 Nr: 1051-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER VIEIRA DOS SANTOS, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA 

F. JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1229714 Nr: 14722-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIANO DA SILVA SOBRINHO, 

CRISTIANE PAULA DE CAMPOS SOBRINHO, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1298570 Nr: 8083-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A E COMÉRCIO - 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299213 Nr: 8236-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73525 Nr: 12538-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ANDRÉ MARTINS PERES, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA, ALINE BARINI NÉSPOLI, MARLON DE LATORRACA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI CONSTRUÇÕES E CONCESSÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, CAMILLA CATANEO SAGIN - OAB:23.318/MT, DILCEU 

ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - OAB:13.626, MARIA STELLA 

LOPES OKAJIMA BOTELHO DA SILVA - OAB:6.335/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 Imobiliária (Cartório do 6º Ofício), deve ser acolhido.Isso porque, o imóvel 

em questão, arrematado em leilão judicial pela ora requerente em 

19/10/2006, pertencia a um dos sócios da falida (JOSÉ GONÇALO GAIVA) 

e sua esposa (GONÇALINA GEORGETE PEREIRA GAIVA), e não há nos 

autos decisão desconsiderando a personalidade jurídica da falida para 

alcançar os bens dos sócios.Para fins de dar efetividade a presente 

decisão, expeça-se ofício ao CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, para proceder à 

baixa da anotação da existência da falência, às margens da matrícula do 

imóvel n.º 49.757.DO PEDIDO PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO 

ELISIVO TARDIO5) Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

parecer sobre o pedido formulado por ANDRÉ MARTINS PEREZ (fl. 472), 

bem como sobre todo o processado, inclusive o relatório pormenorizado 

apresentado pela nova síndica (fls. 565/574). Após, conclusos.6) Com as 

respostas dos ofícios nos autos, intime-se a nova síndica para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 779430 Nr: 32883-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE S.B LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LIMA NEVES, JOSE EDNALDO LIMA 

NEVES, AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240, KELLY YUMI KATSURAGAWA - OAB:181149/SP

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206552 Nr: 7082-83.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO CECILIO DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 
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OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206424 Nr: 6970-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS DE ARAUJO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206609 Nr: 7131-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA SANTANA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274471 Nr: 29194-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACESANDRO MARCIO RODRIGUES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206553 Nr: 7083-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS SILVA PRADO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152604 Nr: 32874-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIO PEREIRA DE ABREU, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152682 Nr: 32924-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152689 Nr: 32927-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA LUZ, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152797 Nr: 33000-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO ALVES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 
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OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152805 Nr: 33007-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE MORAIS, 

FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:16922-O/OAB-MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162680 Nr: 37050-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANQUE DA COSTA E SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162688 Nr: 37056-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO BARROS DE CARVALHO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162691 Nr: 37059-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO FELIX DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGERCENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1200401 Nr: 4787-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO KUHN DE MOURA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1252541 Nr: 21954-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIEL PEREIRA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1252542 Nr: 21955-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS MEIRE GOMES DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288697 Nr: 4533-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANE PEREIRA BARRETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, ADRIANE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA -ME, VIANORTH VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

VALDIR RUELIS, EXECUTIVA NORTE TRANSPORTE LTDA, EXECUTIVA 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, 

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

-ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1292020 Nr: 5566-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO MANOEL DE ALMEIDA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS - OAB:MT/4.962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 759479 Nr: 11785-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CREUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, JOANNE DA SILVA MESQUITA - OAB:12.166/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Deixo de condenar em honorários advocatícios, haja vista que a ré 

faleceu e não há herdeiros conhecidos, bem como a mesma era 

beneficiária da justiça gratuita, razão pelo qual não há custas.Intimo, via 

DJE, desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com os procedimentos de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 361242 Nr: 31518-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Com essas considerações, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 313, §2º II e 485, X do CPC, a presente 

ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta em 

12/12/2008, por MARIA CREUZA DE OLIVEIRA, contra DAVID RODRIGUES 

DA CONCEIÇÃO, visando à proteção possessória dos lotes 01, 02 e 03, 

da quadra 130, Residencial Dr. Fábio, 2ª etapa, Cuiabá-MT, revogando 

assim a liminar deferida às fls. 75/77.Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, haja vista que a autora faleceu e não há herdeiros 

conhecidos, bem como a mesma era beneficiária da justiça gratuita, razão 

pelo qual não há custas.Intimo, via DJE, desta decisão.Preclusa a via 

recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1301544 Nr: 8887-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITE CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA, 

ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA TEREZA TORRES ESGAIB, SALADINO 

ESGAIB, ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES, SILVIA HELENA 

ARAGONEZ DE VASCONCELOS TORRES, EDUARDO OTAVIO MOTA 

TORRES, NECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO HISHIYAMA - 

OAB:12919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 04/05.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1023220 Nr: 33530-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR IVAL LOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

"SEM TERRA" M. S. T, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, MARIA CLAUDIA 

DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445/O, SILVIO ARAÚJO PEREIRA - OAB:16.162/MT, 

VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, a parte autora para comprovar a publicação dos 

editais de citação, no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 487, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 709975 Nr: 2890-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO JOSÉ FERREIRA PEREIRA, 

VALDETE MONTEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 

186, §2º do CPC, e determino a intimação pessoal da parte autora, para 

que compareça à Defensoria e informe o seu interesse no prosseguimento 

do feito.
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Decorrido o prazo, intime-se a Defensoria Pública para manifeste-se, no 

prazo de 5 dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353164 Nr: 23584-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEHL - AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DUARTE RODRIQUES, ANTONIO 

OLIMPIO DE SOUZA, CARLOS ROBERTO AREARI, CLODOALDO ELIAS, 

EDIGAR RIBEIRO DE MORAES, ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA, ERALDO FERNANDES DIAS, GENIR VILASBOA DE RITA, GERALDA 

DIONISIA DA CUNHA, HELIO LAERCIO KUTSCHENKO, IVANIL NUNES DA 

SILVA, JAIR ELIAS, JOAO BATISTA DA SILVA, JOAO CARLOS 

LAURINDO, JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA, JOÃO SEBASTIÃO MENDES, 

JORGE GONÇALVES DA SILVA, JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE, JOSÉ 

CARLOS DE AZEVEDO, JOSÉ SOARES DA SILVA, LEONICE APARECIDA 

TALHRI, LIVERSINA RODRIGUES DA SILVA, LUDIMAR LUCIA DUARTE, 

LUIZ DA SILVA, MANOEL RITA, MARIA APARECIDA QUINTILIANO, MARIA 

DE FÁTIMA SOUZA, MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA 

PENHADA CUNHA CAMPOS, MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA, MARIA 

SANTOS DA SILVA, MARILZA ALVES TEIXEIRA, MARILZA RODRIGUES 

DA SILVA, MIGUEL AQUINO, MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA, MIRIAN 

DA SILVA DE BENS LIMA, NEIL SOLANO VILHALBA, PEDRO ERISTEU DE 

ALMEIDA, RAFAEL VILHALBA, RIVAER DAVILA TORRES, ROSE DE 

OLIVEIRA PAIM, VALDECI AQUINO CORREIA, VILSON QUINTILIANO, 

VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS, ADELINO MARIANO DA SILVA, 

ADELSON FARIA CAMPOS, ADILSON FARIA CAMPOS, ADONIAS SIMÃO 

CAMPOS, ADRIANO FARIA CAMPOS, AIRTON GEREMIAS NASCMENTO, 

AMANDIO PIRES DE ANDRADE, AMAZILIA DE MATTOS LARA, ANTONIO 

FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO DUTRA, ANTONIO BINO CORREIRA, 

ANTONIO PAIM CHIMENEZ., ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA, ANTONIO 

FERNANDES DE PAULA, APARECIDA MELO DA SILVA, ARQUIMEDES LUIZ 

DAL MOLIN, CARLOS GOMES DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO 

FERREIRA, VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA, CESAR DELFINO 

VIANA, DOUGLAS MARQUES DA SILVA, DONIZETE APARECIDO DA 

SILVA, DIVINA NELE DA SILVA, ELIANE GONZALES ELIAS, ELIEZER 

PEREIRA DO NASCIMENTO, ELIZABETH BRUNO ANDRÉ, ELOIR TEIXEIRA 

LOPES, GERALDO TENORIO CAVALCANTI, GERSON JUSTINO DA SILVA, 

GILMAR DA CRUZ, GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA, ILSON PIRES DE 

ANDRADE, JAIR VALÉRIO DO NASCIMENTO, JOAQUIM JOSÉ DOS 

SANTOS, JOEL LINO LOPES, JOEL PAIM CHIMENES, JOSIAS FERNANDES 

DA SILVA, JOÃO EVANGELISTA FERREIRA, JOÃO BINO CORREIRA, 

JORGE GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ FARIA CAMPOS, JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA, JOÃO MIGUEL DA SILVA, JOSÉ IVAN PIRES DE ANDRADE, 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ DE OLIVEIRA ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES DA 

SILVA, JOSÉ LUIZ GARRIDO DOS SANTOS, JOSÉ ALVES DA CRUZ, 

JOVENIL VALÉRIO DO NASCIMENTO, JUVENAL CHIMENSES, LAZARO 

FERREIRA DE LIMA, LIONEL ALVES PEREIRA, LUCAS PIRES DE ANDRADE, 

LUIS ÉLVIO CHASSOT, LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE 

FÁTIMA FELIPE DE FREITAS, MARIA SOUSA LIMA, MANOEL ANTONIO 

FERREIRA, MAURO VIEIRA DE SANTANA, MAURO FERREIRA, MESSIAS 

GONÇALVES LANA, MOISES BORDINHÃO, NELCI VITORIA SPOLTI, NELCI 

RODRIGUES DA FONSECA, NELCINO RODRIGUES DA FONSECA, NILDA 

ROCHA VIEIRA, OZEIAS DOS SANTOS CASTILHO, OTACILIO RODRIGUES 

NETO, PAULO TEODORO DA SILVA, PEDRO FERREIRA DE LIMA, 

RONALDO MENDES, SILVALINO MANOEL DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO 

AUGUSTO DE SOUZA, SEBASTIÃO RODRIGUES DE CASTRO, SEBASTIÃO 

CÂNDIDO DE PAULA, SEBASTIÃO MEDEIROS, SERAFIN BENTO DOS 

SANTOS, SUELI DA CRUZ PELLENZ, VALDIR RODRIGUES DA SILVA, 

VALDIVINO BERNADES FERREIRA, VALTER MARQUES DIAS, 

VANDELSINO CUSTODIO DA SILVA, VANILSON CUSTÓDIO DA SILVA, 

VICTOR GONÇALVES DA SILVA, WILANAGER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO KUGLER VIEGAS - 

OAB:66.531/PR, MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14.039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10.879-A/MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A/MT

 1 - Defiro o pedido de redesignação da audiência, e determino a 

realização do ato para o dia 23/08/2018 às 16h30min.

 2 - Os presentes saem intimados, inclusive suas testemunhas.

3 – Mantenho os autos conclusos para análise da alegação de 

ilegitimidade ativa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1156296 Nr: 34428-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARCELO BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 Vistos.

Aguarde a realização da sessão de mediação designada em conjunto com 

os autos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1125611 Nr: 21163-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBP, LEIDINÉIA KÁTIA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12.487-B/MT

 Vistos.

Intimo as partes, via DJE, acerca da designação de nova sessão de 

mediação a ser realizada no dia 14 de junho de 2018 às 08h30min (fls. 

683/683v), para que compareçam ao ato.

Remetam-se os autos a central de mediação e conciliação desta comarca 

para realização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 371053 Nr: 7964-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE ARAUJO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Vistos.

Às fls. 289/296 e fls. 297/302, a autora juntou documentos, para 

demonstrar que necessita dos benefícios da justiça gratuita, tais como 

faturas de cartão de crédito em alto valor, fatura de financiamento 

habitacional, e de plano de saúde.

Decido.

Acerca do pedido da justiça gratuita dispõe o CPC:

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.

No caso dos autos, a parte exequente comprovou que faz jus ao benefício 
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da gratuidade judiciária.

1. Desta feita, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, formulado pela 

exequente.

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO O EXEUCTADO, 

para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito 

informado às fls. 289/296, sob pena do descumprimento no prazo 

informado ensejar a aplicação de multa e de honorários de advogado no 

equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo primeiro do art. 

523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique-se e 

intime a parte exequente, para manifestar-se no prazo de 5 dias.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 374020 Nr: 10717-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DE ARAUJO MACHADO, MARIA RITA 

FERREIRA MACHADO, HERDEIROS DE DOMINGOS DE ARAÚJO MACHADO 

e sua esposa IRENE BOMBONATO DE ARAÚJO, ENILDA CAMARGO 

ROMEIRO, YOSHIO NAKAMAI, BELMIRO MARTINS DE SOUZA, MARIA 

LOPES NAKAMAI, MARIA DOS ANJOS SILVA MARTINS, ALVARO 

ANTONIO MARTINELLO, MARCIA REGINA MARTINELLO, BELMIRO 

MARTINS DE SOUZA, DARLEY VITÓRIO, MARIA GLEIRIAM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Vistos.

À fl. 275, a parte exequente foi intimada a comprovar que necessita dos 

benefícios da justiça gratuita.

Às fls. 277/282, a autora juntou documentos, para demonstrar que 

necessita dos benefícios da justiça gratuita, tais como faturas de cartão 

de crédito em alto valor, fatura de financiamento habitacional, e de plano 

de saúde.

Decido.

Acerca do pedido da justiça gratuita dispõe o CPC:

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.

No caso dos autos, a parte exequente comprovou que faz jus ao benefício 

da gratuidade judiciária.

1. Desta feita, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, formulado pela 

exequente.

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO OS 

EXEUCTADOS, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

débito informado às fls. 265/272, sob pena do descumprimento no prazo 

informado ensejar a aplicação de multa e de honorários de advogado no 

equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo primeiro do art. 

523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique-se e 

intime a parte exequente, para manifestar-se no prazo de 5 dias.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 443871 Nr: 19264-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI RUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILTO LAGARES DE FARIA, IVO HERBERT, 

JOSE CARLOS PEREIRA, NILSON MULLER, FILMENON SOARES LIMA, 

ABIMAEL PEREIRA DA SILVA, ISMAEL DA SILVA CARVALHO, EDIVAN 

ROCHA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO PENOFE DA SILVA - 

OAB:59.639 SP, ROBERTO PENOFF DA SILVA - OAB:59639, SILVIO 

THIAGO MOREIRA - OAB:109003/SP

 Vistos.

Autos Meta 2 paralisados há mais de 100 (cem) dias aguardando 

impulsionamento.

Assim, DETERMINO que se cumpra, COM URGÊNCIA, as seguintes 

providências:

1. CERTIFIQUE se a parte autora manifestou-se, conforme determinado à 

fl. 183.

2. Caso negativo, INTIME-A, para no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos 

autos os documentos indicados na decisão de fl. 183, sob pena de 

extinção do processo, em caso de decurso de prazo sem manifestação.

 3. Decorrido o prazo, sem resposta, certifique e INTIME-SE, pessoalmente, 

no mesmo sentido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 781201 Nr: 34783-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, MARCOS VINICIUS 

OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT, 

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 Vistos.

É fato notório que o Brasil se encontra atualmente em crise devido a greve 

dos caminhoneiros, o que vem causando escassez de combustível nos 

postos de gasolina, motivo justificável para atender o pedido formulado 

pelos requeridos às fls. 1.035/1.036.

No entanto, ante a grande quantidade de audiências já designadas por 

este juízo não é possível adiar por apenas uma semana, sendo necessário 

a sua adequação à pauta já constituída neste juízo.

 1. Desta forma, defiro o pedido de redesignação, mas REDESIGNO o ato 

para o dia 28/08/2018 às 14h30min.

2. Intimo as partes desta decisão, e determino que intime-se a Defensoria 

Pública, bem como seja dada ciência ao Ministério Público.

3. Cumpra-se todas as formalidades determinadas às fls. 977/981.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 839842 Nr: 44296-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE LEAL, OLAVO DE TAL, KÁTIA DE 

TAL, VALDIRENE LEAL DA SILVA, KÁTIA VANESSA SARAIVA DA SILVA, 

EDIR DE TAL, SIRLEY SOARES, Olavo da Silva Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT
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 DETERMINO:1.Inicialmente, CUMPRA-SE o item 3 da decisão de fls. 

196/197.2.INTIMO a autora, neste ato, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

junte nos autos os documentos indicados na petição de fls. 169/170, 

reiterado nas petições de fls. 172/173 e 182/182verso, sob pena de 

revogação da ordem de cumprimento da reintegração de posse.3.Juntado 

os documentos, INTIMEM-SE os réus, através da Defensoria Pública deste 

Estado, mediante remessa dos autos, para extração de cópias dos 

referidos, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias juntar nos autos 

comprovante da proposta de entrada do financiamento bancário, sob pena 

de cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, em caso de 

decurso de prazo, sem a referida providência.4.Com o número da 

proposta de financiamento, determino a suspensão dos autos pelo prazo 

de 20 (vinte) dias e, após, OFICIE-SE à Instituição Financeira para informar 

sobre o andamento dos referidos financiamentos.5.Adotada as 

providências acima, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 765992 Nr: 18732-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA, GERMANO 

SCHAFFEL NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR DA SILVA BORGES, GILMAR MARQUES 

DOS SANTOS, OSVALDO CUSTÓDIO VIEIRA, ALEXSANDRO BISPO DE 

PAULA, JOSÉ CAETANO DO NASCIMENTO, VALMIR ERMES VIEIRA, IRENE 

RODRIGUES DE AZEVEDO, ROGERIO PEREIRA DUTRA, EDIMARCOS DOS 

REIS GIRARDI, VALDENIR CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA, JOSÉ VALDEIR 

DE LIMA, CLAUDIONOR VIEIRA SILVA, ROSANO MENDES DE JESUS, 

MARIO ANTONIO KONFIDERE, VALDOIR TERRES DE OLIVEIRA, GILSON 

ROQUE SANTANA, ANTONIO CARDOSO SALES, ENÉIAS DE ALMEIDA 

TEIXEIRA, ANGELA MARIA DA SILVA, ANDERSON DE SOUZA ROCHA, 

CLEUZENI CLAUDIANO, IVAN BATISTA SANTANA, JOÃO ETERNO 

BRANDÃO, JOHNNY WILLI KISCHKEL, JOSE APARECIDO DA SILVA, 

JUAREZ BISPO DOS SANTOS, LINDOMAR ALVES LOPES, MARCELO 

BRANDÃO DE OLIVEIRA, MARILENE ALVES DE MIRANDA, MAURICIO 

RODRIGUES DOURADO, Réus Inominados Citados por Edital, PEDRO 

PAULINO DE BRITO, NAZARENO FERNANDES GUIMARÃES, PAULO JOSE 

SILVA DO NASCIMENTO, PAULO LOZANO, TEREZA DOS SANTOS 

NOCENTE, ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA - 

OAB:3543-B/MT

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

OAB:18218/MT, CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, EDELSIO SOUSA LELIS - 

OAB:15692, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177

 Vistos.

Vieram os autos conclusos para sentença, entretanto, verifico que ainda 

não há certidão quanto ao cumprimento da decisão de fl. 1371.

Não obstante, as partes não foram intimadas para manifestar sobre o 

pedido de habilitação da Associação São Sebastião, cuja inércia poderá 

culminar em sua aceitação tácita.

Por fim, o representante do Ministério Público não ofertou parecer quanto 

ao mérito da ação, de modo que é imprescindível para prolação da 

sentença.

Isto posto, INTIMO as partes, via DJE, a fim de se manifestarem, em 15 

dias, sobre o pedido de habilitação pretendida pela Associação São 

Sebastião, nos termos do art. 120 do CPC.

À Secretaria, determino:

1. Certifique-se o cumprimento da decisão de fl. 1371;

2. Colha-se parecer do Ministério Público;

3. Cumpra-se, após conclusos para prolação da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 765875 Nr: 18614-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ORIVALDO ORSI, NEUZA MARIA CAPOTE ORSI, 

VALDINEY ALVES DA SILVA, VALDIR ANTONIO ORSI, REGINA CÉLIA 

FERREIRA ORSI, ONÉSIMO BEZERRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado nos presentes autos a fim de 

segurar a demandante JOSÉ ORIVALDO ORSI, NEUZA MARIA CAPOTE 

ORSI, VALDIR ANTÔNIO ORSI, REGINA CÉLIA FERREIRA ORSI, ONÉSIMO 

BEZERRA DE ARAÚJO e VALDINEY ALVES DA SILVA, contra 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA MARZAGÃO, 

tendo por objeto um imóvel rural denominado Fazenda Zulmira, situada na 

Gleba Marzagão, com 7.915,3390 hectares, no município de Rosário 

Oeste.Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 84, §2º do CPC atenta à 

natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono, no 

entanto mantenho suspenso pelo prazo de cinco anos por serem 

beneficiários da Justiça Gratuita.Preclusa a via recursal e, não havendo 

requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se 

os autos, com as formalidades de estilo.Dê ciência à Defensoria Pública e 

ao Ministério Público.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 743849 Nr: 40850-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO RODRIGUES GONÇALVES, MONICA 

CRISTINA PAREDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 

HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA, 

HENRIQUETA MARIA BRENCES DE SOUZA, ALCIDES URIAS VIEIRA, DANE 

RELEN LIMA DE SOUZA, ERIVELTO LIMA SOARES, JOSÉ CARLOS LOPES 

LIMA, ISAEL DA SILVA, JAIR VELARDE JUSTINIANO, LORENSA 

JUSTINIANO SOARES, MARIA ZELMA GOMES DA SILVA, MIGUEL ANGEL 

JUSTINIANO SOARES, WILLIAN JUSTIANO SOARES, HELIO JOSE 

MENEZES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, 

LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753, MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13.023/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO 

- OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, 

JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor é proprietário e legitimo possuidor de área com 

29.250,00 m² situada no Distrito do Coxipó da Ponte, no lugar denominado 

Parque Humaitá I, resultante do desmembramento dos lotes 23 ( área de 

14.250,00 m²) e do lote 24 ( área de 15.000,00 m²) objeto da matricula 

54.981, folhas 152/152 verso do livro 14-Y do Cartório do 5º oficio desta 

Comarca (DOC 01), cujo objetivo é o imóvel em questão. Todavia o autor 

reside no município de Florianópolis/SC, razão pela qual outorgou mandato 

de procuração a sua filha Mônica, para que a mesma tomasse conta dos 
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negócios do pai nesta capital. Como o autor vem poucas vezes a esta 

capital, há mês aproximadamente, a ré, residente e domiciliado na região 

onde está localizada a área em questão, aproveitando-se da situação, 

juntamente com outras pessoas, realizou a invasão irregular do imóvel, 

alterando limites, e ainda praticando desmatamentos não autorizados pelo 

poder público, derrubando as cercas que contornam a propriedade. De 

forma que nos dias 10/10/2011, 11/11/2011, a representante do autor 

lavrou os competentes Boletins de Ocorrências, noticiando a invasão da 

área, bem como a retirada de madeiras de área de APP ( Área de 

Preservação Permanente), com o auxilio de maquinário pesado para tanto. 

Insta mencionar também Excelência, que os invasores capitaneados pela 

requerida, esta usando o nome da associação para ganhar prestígios 

juntos ao membros dizendo que é para construir escola na área invadida, 

e ainda fizeram graves ameaças a representante do autor, bem como seu 

advogado quando por lá estiveram tentando impedir a derrubada da mata, 

fazendo uso de pedaços de pau e pedras para tanto. Dessa maneira, 

comprovada está a posse do autor, bem como o esbulho por ele sofrido. 

Diante disso, não viu o autor outra alternativa, senão a propositura da 

presente demanda visando garantir seus direitos ora vilipendiados. No que 

diz respeito ao direito constitucional a moradia,que infelizmente o poder 

estatal não dispõe de condições estruturais e projetos que regularize o 

déficit habitacional no país, por outra ótica deve-se observar que a 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, em que seu artigo 6º caput 

e artigo 7º inciso IV, prevê o direito a moradia, porém trata-se de norma 

eficácia limitada. Passo a descrever essas pessoas que se passam por `` 

sem teto`` totalmente desamparadas pelo Estado, que se dizem vítima do 

fracasso estatal que não lhe dão o aparato necessário para o mínimo de 

dignidade. Todas essas pessoas possuem moradia, ou tem condição de 

pagarem aluguel para morar, essa verdade é cristalina, que após a 

decisão de que suspendeu a liminar de Vossa Excelência os supostos `` 

sem teto´´ foram encaminhados para um abrigo cedido pelo Estado, 

tivemos o cuidado de verificar a situação, onde constatamos, que 

permaneciam no local durante o dia, e ao entardecer todos voltam para 

suas residências, pedimos informações aos vizinhos que afirmaram que 

todos os invasores tem casa, e que fazem isso com intuito de futuramente 

vender os lotes e angariar valores, e observarem outros terrenos para 

novamente invadirem, UM COMÉRCIO ILEGAL. Na realidade são criminosos 

maculados de ´sem teto´ Excelência pode verificar as fls., 20 á 36 dos 

autos, a AÇÂO CIVIL PÙBLICA, em face desta suposta Associação, logo 

após a decisão judicial proibindo qualquer atividade em nome desta 

Associação. Jamais poderia o poder Judiciário dar guarida a invasões 

ilegais, inócuas e incabidas como esses, permitindo que verdadeiras 

quadrilhas especializadas em invadir terreno particular ara fins de 

comercializar, o que causaria um transtorno social, de terra sem lei, de 

todos contra todos, instigando uma violência sem precedentes. A área 

invadida estava devidamente cercada, para futura construção de prédios 

imobiliários, portanto aquilo que esta protegido pela constituição que tem 

legitimidade, e que ainda apresenta requesitos para a devida reintegração 

apontada no código civil art.927; A posse do autor O esbulho praticado 

pelo réu A data do esbulho A perda da posse em razão do esbulho Esses 

requesitos de ordem instrumental civil, para obter da justiça a proteção 

possessória desde a liminar ate o ´´meritum causae´´. E essa ótica 

fundamenta-se a legalidade da decisão de Vossa Excelência, a 

reintegração em sua área, fruto de muito trabalho economia e esforço 

para adquiri-la. Aponta ainda o Douto Defensor, que o proprietário reside 

no Estado de Santa Catarina, como se fosse crime possuir um terreno em 

um Estado e residir em outro, ora, Excelência o proprietário tem parentes 

nessa capital que cuida do terreno, e que mesmo se não tivesse, não 

seria proibido residir onde quer que seja.

Despacho/Decisão: Vistos.Verifico que há diversas questões processuais 

no feito para serem regularizadas, eis que a ação foi dirigida somente 

contra a associação de mães de crianças hiperativas e superativas, no 

entanto 11 (onze) pessoas agravaram e o agravo foi recebido e provido 

no tribunal de justiça e 12 (doze) pessoas, que não constam no polo 

passivo contestaram a ação às fls. 216/229.Pelo delinear dos autos a 

ação envolve um conflito coletivo possessório e, portanto, é possível a 

entrada de outros ocupantes da área, na qualidade de assistentes 

litisconsorciais passivos. Assim considerando que as partes não se 

opuseram à assistência, defiro e determino a inclusão no polo passivo das 

pessoas relacionadas às fls. 216/218 devidamente assistidas pela 

defensoria pública.Determino ainda que se proceda a citação por edital de 

terceiros interessados e incertos, bem como a citação de todos os que 

forem encontrados na área. Na oportunidade o oficial de justiça deverá 

citar e lavra auto de constatação informando número de casas existentes 

e as pessoas citadas.Dê ciência ao ministério público. Cumpridas as 

determinações acima, faça-me os autos conclusos.

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, Ricardo Viegas de 

Souza Gomide, digitei.

Cuiabá, 24 de novembro de 2016

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024882-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA OAB - 824.130.961-91 

(REPRESENTANTE)

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (RÉU)

JUSCILEY GOMES DOS SANTOS (RÉU)

ANTONIO CARLOS DA SILVA (RÉU)

ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO (RÉU)

DHIEGO HENRIQUE BARRETO (RÉU)

ELIANE DA SILVA NEVES (RÉU)

LUCIANA SOUZA SANTOS (RÉU)

DONIZETE MARTINEL SPINDOLA (RÉU)

ELZA DA SILVA NEVES (RÉU)

ODIRLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

CLEBERSON DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ROSALIA RIBEIRO TELES (RÉU)

ROBSMAR DA SILVA NEVES (RÉU)

CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO (RÉU)

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ERIKA P. FERREIRA (RÉU)

CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JOELIO SILVA DESIDERIO (RÉU)

WESLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

GESO LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ALMIR BATISTA COSTA (TESTEMUNHA)

WILMAR BATISTA DOS PASSOS (TESTEMUNHA)

CLAUDIO ADÃO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANDRE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

EGIDIO FRANCELINO FILHO (TESTEMUNHA)

DIEGO FERNANDES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Não comporta 

deferimento o pedido formulado pela Defensoria Pública na petição de Id. 

13101166, uma vez que a ausência de sua intimação no caso dos autos 

não gera a nulidade da decisão, para que seja suspensa. É o caso tão 

somente de devolução do prazo para que possa recorrer da decisão, uma 

vez que a parte autora, já deu ampla divulgação ao feito, conforme Id. 

10334476, 10334606, tendo ainda dois Defensores Públicos comparecido 

à audiência de justificação, conforme termo juntado sob Id. 10406599, e 

poderiam ter se habilitado nos autos, o que não o fizeram. 1. Portanto, 

indefiro o pedido de suspensão, contudo, ante a ausência de intimação da 

decisão que concedeu a liminar, devolvo o prazo para recorrer da decisão 

de Id. 11124007. 2. Certifique-se quanto ao cumprimento das 

determinações da decisão de Id. 9899759 e 11124007. Cuiabá, 30 de maio 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002292-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DIAS DA COSTA (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:

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 

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

acerca da Petição de Embargos de Declaração Id. 13433850 e Id. 

13433906, postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMACENO (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) da PARTE 

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

acerca da Petição de Embargos de Declaração Id. 13373940, postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020611-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 Embargos de Declaração Id. 13374910 e Id. 

13375103, postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016488-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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 de Embargos de Declaração Id. 13388259 e Id. 13388273, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013210-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela PARTE 

AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011034-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA CRUZ RODRIGUES (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 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 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela parte 

AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017703-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRENALINA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. MORAES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

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, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 13369270), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018916-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO LEMOS NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13369562), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022875-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MOREIRA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13370275), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009018-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LOPES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13373534), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017579-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISON RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13373740), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015629-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO SANTOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13373935), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021605-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RICARDO AMADEU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13374216), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018266-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13374216), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018266-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13420177), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016954-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA COSTA (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13387192), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019752-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13419770), sob 
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pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13420648), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011340-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13421063), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011317-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13421605), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012339-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13421801), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004764-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA VIEIRA DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13422178), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015913-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABSON MENDES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13422526), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015788-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

Petição de Id. 13411935 a Id. 13411953, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006566-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DONIZETE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

acerca da Petição de Id. 13387122 a Id. 13387125, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010407-49.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES VEZZI (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

pagamento das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 

00000000), sob pena de inscrição na divida ativa e posterior execução 

fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020105-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERTULIO NINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035713-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANEY MARTINS DA SILVA (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:

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: 1035713-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALVANEY MARTINS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público, após voltem-me concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juíz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037322-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARY ALVES PAULINO (AUTOR)

R. P. D. S. (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037322-38.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERT PAULINO DA SILVA, ROSMARY ALVES PAULINO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público, após voltem-me concluso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1115843 Nr: 16946-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON OLIVEIRA VITALINO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 16946-82.2016.811.0041

Código 1115843

Vistos.

Ante o petitório às fls. 199/204, verifico que assiste razão à executada e 

chamo o feito à ordem.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento voluntário 

da sentença (fls. 172 e 198), e em caso de discordância colacione aos 

autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que 

entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 388301 Nr: 24086-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MACHADO PORTES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 24086-17.2009.811.0041

Código 388301

Vistos.
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Após a remessa dos autos à Contadoria, restou verificado a existência do 

saldo remanescente no valor de R$ 496,12 (quatrocentos e noventa e seis 

reais e doze centavos), fls. 292.

Intimadas as partes para manifestarem acerca do respectivo cálculo, a 

executada pugnou pela dilação do prazo em 10 (dez) dias para apresentar 

sua manifestação, conforme documento protocolado no dia 23/03/2018 de 

fls. 294, contudo, verifico que até a presente data a requerida não se 

pronunciou nos autos.

Em 03/04/2018, o exequente peticionou manifestando concordância com o 

cálculo apresentado e requerendo a aplicação de multa e honorários 

advocatícios de 10% (fl. 295).

Posto isto, assiste razão ao exequente, homologo o cálculo elaborado pela 

contadoria, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo incidir, 

sobre a diferença multa e honorários advocatícios de 10%, conforme 

artigos 523,§1°, §2° e 526, §2° ambos do NCPC.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento do saldo remanescente no 

valor de R$ 600,30 (seiscentos reais e trinta centavos), conforme 

atualização de fl. 295, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2° do 

NCPC).

 Ressalvo, que caso a executada não cumpra voluntariamente o 

pagamento no prazo legal, ser-lhe-á aplicado ainda multa por litigância de 

má-fé.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713225 Nr: 6452-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 Vistos.

Cerifique a secretaria o decurso o prazo previsto no artigo 854, § 2º e 3º 

do NCPC.

Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 356826 Nr: 27430-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN PÚBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:6199, MÔNICA WOLF DINIZ DALIA - OAB:7787/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 162-177, de penhora de crédito da parte 

executada junto à Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Às providências. Expeça-se o competente mandado de penhora. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 391743 Nr: 27482-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 317-332, de penhora de crédito da parte 

executada junto à Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Às providências. Expeça-se o competente mandado de penhora. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822457 Nr: 28628-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847 OAB/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.

Requerido o cumprimento da sentença no valor de R$ 234.818,52, após a 

sua intimação para tanto, a parte executada informou tê-lo feito 

voluntariamente.

Instada, a parte exequente manifestou a sua concordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o seu levantamento e a intimação da parte 

executada para pagar a diferença no valor de R$ 357,60.

É o relatório. Fundamento e decido.

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

ser requerido, ao passo que o valor do depósito supera ao contido no 

requerimento de cumprimento de sentença e a diferença das datas do 

termo inicial de incidência dos juros de mora é inferior a 30 (trinta) dias, o 

que dá ensejo a DIFERENÇA IRRISÓRIA de valor, inferior a 0,5% (meio por 

cento) do crédito exequendo, o que não justifica o prosseguimento do feito 

para a sua excussão.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

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

Expeça-se o competente alvará, em favor da parte exequente e da 

sociedade advocatícia de que são sócios os seus advogados, conforme 

requerido às fls. 482-484, os quais possuem poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de fl. 11.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901647 Nr: 31070-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

A parte executada ofereceu em pagamento o valor que entendia devido, 

nos termos do artigo 526 do NCPC.

Instada, a parte credora manifestou a sua discordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o levantamento da parte incontroversa e a 

intimação da parte devedora para efetuar o pagamento da diferença no 

valor de R$ 7.002,25 (sete mil e dois reais e vinte e cinco centavos), 

referentes às custas e despesas processuais a que a parte executada foi 

condenada.

Desta feita, defiro a intimação da parte devedora para cumprir a obrigação 

pecuniária remanescente, acrescida da multa de 10% (dez por cento) e 

também dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora (NCPC, 523, § 2º, e 

526, § 2º).
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Sem prejuízo, defiro, igualmente, o levantamento do valor incontroverso 

depositado à fl. 160, conforme requerido à fl. 162-163, o qual possui 

poderes para tanto consoante procuração de fl. 17 (NCPC, 526, § 1º).

Às providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869179 Nr: 8914-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, Itallo Gustavo de Almeida Leite - 

OAB:7413/MT

 Vistos.

A parte executada ofereceu em pagamento o valor que entendia devido, 

nos termos do artigo 526 do NCPC.

Instada, a parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o seu levantamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

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

ser requerido.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

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

Expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente, conforme requerido à fl. 218, o qual possui poderes para 

tanto, consoante procuração de fl. 24.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 407982 Nr: 157-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR GUIMARÃES GALLI, OLIMPIA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSI 

- OAB:7231/MT, SANDRA CRISTINA ALVES - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789794 Nr: 43821-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA DELFINA SANTANA, JOÃO HUGO LOPES 

DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARLENE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWARDS SILVA FILHO - 

OAB:16519, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 313-314 e 316-317, de levantamento da caução 

prestada às fls. 257-258.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n. 31663-36.2015.811.0041

Código 1019597

Vistos.

Ante o petitório às fls. 103/104, verifico que assiste razão a requerida, 

vez que não consta no sistema Apolo o nome do patrono conforme 

solicitado à fl. 66, em documento protocolado no dia 21.09.2017.

Desta feita, torno sem efeito a decisão de fl. 100 e determino a anotação 

do causídico no sistema.

Defiro o pedido de restituição de prazo formulado às fls. 103/104.

Antes, porém, intime-se o exequente para acostar aos autos planilha 

demonstrativa do crédito atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Empós, intime-se a executada para efetuar o pagamento da condenação 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2° do NCPC). No entanto, 

ressalvo que caso a executada não cumpra voluntariamente o pagamento 

no prazo legal, além de incidir a aplicação de multa e honorários 

advocatícios em 10% (art. 523, §1°, NCPC), ser-lhe-á aplicada multa por 

litigância de má-fé.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 817996 Nr: 24412-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA LUFT - OAB:OAB/MT 

14.512, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91311, FABIO RIVELLI - 

OAB:19023-A OAB/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Vistos.

A parte exequente requereu o cumprimento da sentença, no entanto, 

antes do seu deferimento, a parte executada ofereceu em pagamento o 

valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do NCPC.

Instada, a parte credora manifestou a sua discordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o levantamento da parte incontroversa e a 

intimação da parte devedora para efetuar o pagamento da diferença no 

valor de R$ 14.222,82 (quatorze mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta 

e dois centavos).

Desta feita, defiro a intimação da parte devedora para cumprir a obrigação 

voluntariamente, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora (NCPC, 523, § 2º, e 526, § 2º), após o decurso do qual, poderá 

apresentar impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, defiro o levantamento do valor incontroverso depositado às 

fls. 147-148, em favor do advogado da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 151, o qual possui poderes para tanto, consoante 

procuração de fl. 16 (NCPC, 526, § 1º).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118785 Nr: 18240-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE A. F. MOTTA - OAB:113.815/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA 

- OAB:155.834/RJ

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

56/2007 - CGJ/MT, verificando que nos autos em comento não houve a 

realização da perícia, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

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

informar os dados bancários para a expedição do alvará de restituição 

dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 710437 Nr: 3392-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos.

Ultime a Secretaria deste Juízo as determinações contidas no despacho 

de fl. 139, reclassificando o feito para execução por quantia certa de título 

executivo extrajudicial.

Sem prejuízo, requeira a parte exequente o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 216511 Nr: 25236-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO CÂNCER DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHUTZ - OAB:4606/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 3816-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONESCA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Processo n. 3816-89.1997.811.0041

 Código 83656

Vistos.

O petitório de fls. 880/881 encontra-se prejudicado, visto que já foram 

expedidos os competentes alvarás de liberação de valores às fls. 

877/879.

Desta feita, intime-se o exequente para manifestar o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito deduzindo os valores levantados.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de maio de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153991 Nr: 33516-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE DE FRANÇA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 (...) Ante todo o exposto, REJEITO o incidente de exceção de 

pré-executividade de fls. 60/91. Deixo de arbitrar honorários, pois pacífica 

a jurisprudência do STJ no sentido de não ser cabível a condenação em 

honorários advocatícios em exceção de pré-executividade 

rejeitada.Intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito exequendo e impulsione o feito, no prazo de 10 (dez) dias.Às 

providências. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de março de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de DireitoCumpra-se.Cuiabá, 1º de março de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

527,75 (Quinhentos evinte e sete reais setenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da referida sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

150,90 (Cento e cinquenta reais e noventa centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

encaminhar a guia (paga) à Central de Arrecadação e Arquivamento do 
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Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898591 Nr: 28783-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEON HENNER DA SILVA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

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

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

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

informar os dados bancários (banco, conta, agência e CNPJ/CPF), 

necessários à expedição do Alvará. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168252 Nr: 39396-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOUZA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032837 Nr: 38017-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELME DA COSTA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

manifestar-se sobre a petição de fls. 88/91, postulando o que entender de 

direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014592-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GUILHERME MACHADO NUNES OAB - SP162694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS - 

CNTA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PJE n. 1014592-96.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de ação ajuizada por 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP em que 

figura no polo passivo o ESTADO DO MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS - CNTA, distribuída 

para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a causa é de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública, razão pela qual declino a 

competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012160-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ELIAS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELIAS OAB - SP77115 (ADVOGADO)

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIANA CARAPEBA ELIAS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012160-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE ELIAS FILHO RÉU: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Anote-se o substabelecimento com reserva 

de poderes de id 13254621, habilitando o advogado substabelecido no 

sistema PJE. Defiro o levantamento do valor penhorado através do sistema 

Bacenjud (id 13388362), em execução indireta da medida liminar deferida 

neste processo, devendo ser expedido o competente alvará em favor da 

Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, CNPJ/MF n. 

61.590.410/0001-24, constando código de identificação n. 198676, conta 

corrente n. 00001-4, agência 2117, do 341 - Itaú Unibanco S/A, no valor 

total de R$ 219.348,06 (duzentos e dezenove mil trezentos e quarenta e 

oito reais e seis centavos), sendo o valor de R$ 216.923,06, referentes a 

materiais, medicamentos, diárias e taxas e o valor de R$ 2.425,00, 

referentes a honorários médicos. Providencie a parte autora recibos/notas 

fiscais relativos aos honorários médicos, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis da efetivação do pagamento, sob pena de indeferimento da liberação 

de novos valores. Remeta-se cópia do alvará para o e-mail indicado (id 

13326961), com orientação de como consultar o seu pagamento no 

endereço eletrônico deste Poder Judiciário. Quanto ao Recurso de Agravo 

de Instrumento n. 1005732-35.2018.8.11.0000, cuja interposição foi 

noticiada pela parte ré, tem-se que em consulta ao PJE – 2º Grau, não foi 

possível constatar a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. 

Inobstante a isso, mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Por fim, pelos fundamentos já expendidos na decisão de id 

13280487, DEFIRO o petitório de id 13369972, de novo bloqueio, no valor 

de R$ 117.567,71 (cento e dezessete mil quinhentos e sessenta e sete 

reais e setenta e um centavos), correspondentes, as despesas do 

período compreendido entre 12/05/2018 a 22/05/2018, que serão 

destinados ao custeio da obrigação imposta liminarmente à parte ré, razão 

pela qual expeço a competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo 

recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os 

autos em Gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Consigna-se, desde já, que a 

liberação de valores fica condicionada à comprovação da prestação do 

serviço e juntada aos autos da respectiva nota fiscal e ordem expressa 

deste Juízo. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001015-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001015-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIDNEY SANTO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13372493). É o relatório. Decido. 

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

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

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

da condenação, conforme requerido (id. 13372493 pág. 01), o qual possui 

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

4617844 pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações 

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

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006236-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006236-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13371649). É o relatório. Decido. 

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

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

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

da condenação, conforme requerido (id. 13371649 pág. 01), o qual possui 

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

5014924 pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações 

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

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016732-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1016732-40.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS MACIEL DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13371560). É o relatório. Decido. 

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

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

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

da condenação, conforme requerido (id. 13371560 pág. 01), o qual possui 

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

7644786 pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações 

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

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002137-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE LIMA OAB - 106.476.754-04 (PROCURADOR)

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (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 SENTENÇA Processo: 1002137-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA VERONICA DE LIMA PROCURADOR: BRUNA DE 

LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Analisando aos autos, verifico que assiste razão a manifestação 

de id. 9902397. Desta feita revogo as decisões de id. 9735245 e passo a 

análise do mérito. MARIA VERONICA DE LIMA, devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe, ingressou com a presente ação sumária de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, ao argumento de que no dia 14.05.2016, 

FRANCISCO LINDOMAR OLIVEIRA SILVA, cônjuge, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em óbito, conforme atesta boletim de 

ocorrência e certidão de óbito. Requer a procedência da ação para que a 

ré seja condenada ao pagamento da quantia de R$13.500, referente ao 

seguro obrigatório. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

4701155, 4701159, 4701166, 4701178, 4701202, 4701223, 4701237, 

4701241, 4701276, 4701288, 4701309, 4701312, 4701322, 4701328, 

4701355, 4701371. Citada, a ré contestou a ação ao id. 8800551. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 9011591. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O presente feito 

será julgado em bloco com inúmeros outros feitos, em razão de tese 

jurídica já firmada por este Juízo em diversos julgamentos de casos 

repetitivos nos quais se discute a mesma matéria e possuem como 

objetivo a cobrança de indenizações referente ao DPVAT. Assim sendo, 

nos termos do art. 12, § 2º, inciso II do Novo Código de Processo Civil, 

passo a julgar este feito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia 

faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 
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NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

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

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

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

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

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

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

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

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA ILEGITIMIDADE “AD 

CAUSAM” DE PARTE NO PÓLO ATIVO NA PRESENTE DEMANDA - DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO VÍNCULO ENTRE O 

FALECIDO E A RECLAMANTE. Em que pese à procuração ter sido lavrada 

por instrumento publico, esta não possui o condão de comprovar a união 

estável, pretendido pela parte autora, uma vez que lavrada após a morte 

deste, ou seja, referido ato jurídico esta sem a declaração de vontade com 

a qual a autora pretende demonstrar que preexistiu uma de união estável, 

assim como preceitua o artigo 215 §1º, IV do Código Civil. Assim mesmo 

que a parte autora tenha apresentado documentação, contendo nele 

declaração unilateral de vontade, este foi lavrado após o óbito da vitima. 

Sobre este assunto nossos Tribunais possuem o seguinte entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – MORTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Cerceamento de defesa não configurado tendo em vista que a Autora foi 

devidamente intimada para especificação de provas, no entanto requereu 

somente a realização de prova pericial. A escritura pública de declaração 

de união estável elaborada unilateralmente pela autora após o falecimento 

da vítima do acidente automobilístico não é suficiente para provar o regime 

de união alegado, principalmente quando, na certidão de óbito, consta 

como estado civil da vítima “solteiro”. A falta de demonstração da união 

estável entre autora e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do 

mérito por ilegitimidade ativa. (Ap 78371/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017) Diante do exposto por não 

verificar a legitimidade da parte autora, o que pode inclusive afastar direito 

de terceiros que possuam efetiva legitimidade, acolho a preliminar e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, na forma do 

que estabelece e autoriza o art. 485, VI do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018 Emerson Luis Pereira 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003016-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEANDRO ANTONIO PEREIRA DA GAMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEANDRO ANTONIO 

PEREIRA DA GAMA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 02.11.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11715333, 11715341, 11715344, 11715349, 11715356, 11715364, 

11715371 . Devidamente citada (id. 12677466 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (fls. 10051622, 10051628, 10051630, 

10051633, 10051637, 10051641, 10051644, 10051650), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II –Pedido Administrativo 

Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12987100 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 12928362 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13150583 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13398649 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 
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receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

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

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

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência E 

Boletim de Atendimento (id. 11715364), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

12928362). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12928362), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (02.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036241-54.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PABLO FERNANDO HORTOLANI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PABLO FERNANDO HORTOLANI 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

08.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10911514, 10911523, 10911540, 10911552 

. Devidamente citada (id. 10945856 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 12267138 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II –Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 13000087 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11891596 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13189127 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13398291 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 
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responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

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

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

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10911552), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11891596). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 
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Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11891596), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda da estrutura crânio facial terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = 13.500,00 

*10% sobre 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RHUAN CHRYSTIAN 

FRANCISCO DA COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.10.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11152729, 11153048, 11153062, 11153087 . Devidamente citada (id. 

11200063 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

12739833 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II 

– Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 13000731 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 12341490 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13191897 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13398105 . É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

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

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

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11153048), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12341490). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 29.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 
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Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

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

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12341490), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO DIREITO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PUNHO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 3.375,00 *50% sobre 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(29.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 
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e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de 

maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034794-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1034794-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SEBASTIÃO MUNIZ 

DE ARRUDA SOBRINHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 03.09.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10716538, 10716554, 10716562, 10716565, 10716568 . Devidamente 

citada (id. 10833563 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 11683049, 11683060, 11683068, 11683082, 11683087, 11683099, 

11683105, 11683109, 11683113 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; III - Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro; 

IV – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 12580803 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11867750 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13393908 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13278579 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a 

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

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

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

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

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

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

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

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

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

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

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

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

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

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

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

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

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

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

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

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

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

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

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

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

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

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

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 
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acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 10716554), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

11867750). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 
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média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11867750), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO E ESTRUTURA TORÁCICA (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA 2ª Lesão ESTRUTURA 

TORÁCICA 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda da 

estrutura torácica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% 

sobre 10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: Lesão 1 – MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre 

R$ 13.500,00 = 9.450,00 *50% sobre 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 Lesão 2 – ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 

Lesão 1 + Lesão 2 = R$6.075,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (03.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010625-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010625-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO CESAR LOURENCO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/08/2018, às 10h15 a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 
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conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

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

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020357-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES OAB - MS9056 (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), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR OS EMBARGOS 

MONITÓRIO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010647-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES (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 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: 1031877-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MAIA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009824-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED HUSSEIN FARES (EMBARGANTE)

DIONE LETICIA REICHEMBACH FARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001812-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLINE MICHELLY DE MORAES PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017597-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILAIDIA ARRAIS ALVES (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:

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021703-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS URBANO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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 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: 1001672-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021522-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LOPES REMIGIO BATISTA (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 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: 1005768-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNE FERNANDO MARCUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12957220, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003642-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON NUNES DE ALMEIDA OAB - SP412715 (ADVOGADO)

NEWTON NERY FEODRIPPE DE SOUSA NETO OAB - SP232268 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006905-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JUVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022943-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GOMES DA SILVA (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:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016630-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIR FELIPE 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:

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: 1019174-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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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: 1003214-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011023-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTHON HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1027433-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO DE ARRUDA (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)

 

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: 1031555-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 

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

manifestar o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022243-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022243-53.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME EXECUTADO: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO 

FERREIRA Compulsando os autos, verifico que não foram acostados todos 

os documentos no despacho anterior (ID. 13288984). Sendo assim, 

procedo com a juntada das informações solicitadas mediante convênio 

BACENJUD e RENAJUD em relação ao executado Thiago dos Santos 

Carvalho Ferreira, seguindo em anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. No mais, 

intime-se a parte exequente para ver se tem interesse em face das outras 

restrições em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de maio de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008017-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008017-09.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor 

da parte autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 

12861600. Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024172-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024172-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELLY REGINA DA SILVA LEITE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 12828686. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764835 Nr: 17496-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO DE SOUZA PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT

 Intime-se novamente a parte exequente para que individualize os valores 

a título de alugueis e danos materiais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895155 Nr: 26629-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDNÉIA MARIA SIQUEIRA, NUGDA MARIA SIQUEIRA, 

MARCOS ROBERTO DE SOUZA DO BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA VIEIRA BORGES 

FELIX - OAB:OAB/MT 8.633, ROSANA DIAS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:16.104

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada 

autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922866 Nr: 45153-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THASSIA FANAIA BATISTA 

SOUZA - OAB:18.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial. Em consequência, REVOGO a liminar 

concedida às fls. 146/147-v.Considerando a sucumbência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

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

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

e m  j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928613 Nr: 48542-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRIS ARENA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONENCO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com fundamento no artigo 550 do Código Civil de 1.916, combinado com o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar o domínio de 

ROSIRIS ARENA ROSSI, sobre a área usucapienda (Apartamento e as 

respectivas vagas de garagens registradas sob o nº 4 da matrícula nº 

40.593, do livro 2-FG do 2º Ofício Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 

desta Comarca – fl. 21), devidamente caracterizada na inicial, servindo a 

presente sentença de título para a transcrição no Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca. Expeça-se o competente mandado de inscrição ao 

2º Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Cuiabá - MT. 

Condeno o Requerido ao pagamento das eventuais custas e despesas 

processuais.Sem honorários por ausência de litigiosidade.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775277 Nr: 28523-96.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE S.A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A, AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento do valor de R$25.064,60 

(vinte e cinco mil e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), 

acrescido de juros moratórios que devem incidir a partir da citação, no 

percentual de 1% a.m., conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 

do CC, e correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 

22/04/2012.Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno-as ao pagamento pró-rata das custas processuais e, quanto aos 

honorários advocatícios, fixo-os em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo as partes 

requeridas arcarem com os honorários da parte autora e a autora arcar 

com o honorários das requeridas. Ressalta-se que o valor da condenação 

em honorários é único e deverá ser dividido entre os litisconsortes.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 733276 Nr: 29511-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA VICENCIA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOMES BEZERRA, Claudia 

Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Defiro o pedido de fls. 312.

Intime-se o douto advogado da parte requerida para que no prazo de 10 
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(dez) dias informe ao Juízo o endereço de seus irmãos, bem como a 

qualificação dos mesmos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713033 Nr: 7415-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FORSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14246/MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793

 Oficie-se à empresa SDB Comercio de Alimentos Ltda, nome de fantasia 

Supermercado Comper, endereço indicado ás fls. 313, para que informe 

ao Juízo se efetua algum tipo de pagamento para o executado Vanildo 

Miguel dos Anjos, a que título, montante e periodicidade.

Fixo o prazo de resposta de 10 (dez)dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 919450 Nr: 43072-43.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, 

MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ACACIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.269/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do 

contrato de prestação de serviços.Condeno a parte embargada ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC).Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em 

apenso.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1162652 Nr: 37028-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU SEVERO RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.037,50 (três mil 

e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do 

sinistro (20/04/2016).Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1107351 Nr: 13542-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI APARECIDO COUTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(21/07/2015).Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020073 Nr: 31954-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

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

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

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (30/05/2014).Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 

85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116246 Nr: 17114-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE HERCULANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT, RODRIGO ARAUJO CAMPOS - 

OAB:8544/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por 

VICENTE HERCULANO DA SILVA.

Cuida-se de requerimento em comum acordo de desistência da ação 

formulado às fls.72.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Custas processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da 

parte requerente.

Ademais, defiro o desentranhamento dos documentos requisitados às 

fls.72, mediante cópia e certidão nos autos.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116253 Nr: 17118-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICS, VANIA CASIMIRO SIQUEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415

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

SILVA - OAB:8184-A

 A parte autora pugna pelo levantamento do valor da condenação 

referente ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT (fls.101/102).

Às fls.109, o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido.

Assim, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dados bancários indicados à fl.102.

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775748 Nr: 29010-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYLENE WIRGUES PAESE, ANDREWS WIRGUES NETO, 

APARECIDA QUALLIO DOS REIS, HERTA KLEIN TOLKSDORF, JORGE 

ALBERTO VIEIRA, WILSON WIRGUES SOBRINHO, TELMA REZENDE TIMO, 

VALDEQUE DIAS, SILVIO PERUSSOLO, LUIZ CARLOS CASTANHO, 

MARGARIDA MARIA PEREIRA, ROMUALDO BESS, SABINA ALVES DA 

CRUZ, TEODORICO MARCOLINO DA SILVA, JEFENSON LUIZ GEHELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito o despacho lançado no 

Sistema Apolo em 15/03/2018, disponibilizado no DJE nº 10219,e publicado 

no dia 16/03/2018, tendo em vista que sua inserção no sistema se deu de 

forma equivocada.

 Em consequência, procedo com a publicação da decisão correta, nos 

exatos termos constantes à fl. 1773. Senão vejamos:

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo 

Banco Bradesco ( fls. 1743/1759, alegando: a) a necessidade de 

suspensão da presente demanda em razão do Recurso Especial por ele 

interposto n° 83977/2015 estar suspenso e também diante do Recurso 

Especial, que tramita sob o rito dos repetitivos, n° 1.361.799/SP; b) a 

inexigibilidade do título.

 A parte exequente se manifestou às fls. 1769/1771.

 DECIDO.

 Pois bem. Sem maiores delongas, em consulta ao Agravo n° 83977/2015, 

vejo que não está mais suspenso.

 No mesmo sentido, a 2ª Seção do STJ, em decisão prolatada em 

27/09/2017, desafetou o Resp n° 1.361.799/SP e Resp n° 1.438.263 do rito 

dos recursos repetitivos e confirmou a tese de legitimidade dos 

poupadores para o ajuizamento da ação.

 Quanto às demais teses, é fato que operou-se o instituto da preclusão, 

pois já foram decidas por ocasião da decisão de fls. 1.732/1.733, sendo 

defeso nova análise.

 Registre-se, por oportuno, que a discussão trazida à baila refere-se tão 

somente aos honorários advocatícios.

 Portanto, INDEFIRO o pedido de suspensão e JULGO IMPROCEDENTE À 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se alvará do valor remanescente, depositado à fl. 1764, em favor 

dos patronos dos exequentes, observando-se os dados indicados à fl. 

1.770.

Após, arquive-se os autos.

 Por fim, REABRO o prazo para eventual interposição de recurso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1042210 Nr: 42590-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOD, JOANITA SOARES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Indefiro o pedido de item b de fls.133, posto que cessa a tutela no caso 

de falecimento do tutor ou do tutelado.

Neste sentido, Pablo Stolze:

 "obviamente, cessa a tutela no falecimento de qualquer dos sujeitos 

dessa relação jurídica de direito material, quais sejam, o tutor e o tutelado 

ou pupilo." ( Pg.929, 2017)

Assim, ante a notícia do falecimento da autora constante nas fls.132/134, 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 313, I, do CPC.

 Intime-se a parte autora, através do advogado constituído, para que 

promova com a substituição processual, com a habilitação do espólio e/ou 

de todos os herdeiros (CPC, art. 110), assim como que regularize a 

representação, com a juntada de procuração, caso continue representado 

os interesses do Espólio ou de todos os herdeiros.

Após, com ou sem manifestação, volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865665 Nr: 6112-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ELIZA DA SILVA NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:12.363/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, RAIMUNDO 

HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURO PAULO 

GALERA MARI, para devolução dos autos nº 6112-88.2014.811.0041, 

Protocolo 865665, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789796 Nr: 43824-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELITA MARIA FERREIRA, LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRE ROSA MIGUEIS, ELLEN 

RIBEIRO TOSTA MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 As partes às fls. 397/397/verso celebraram acordo pondo fim ao litígio.

O acordo homologado judicialmente vale como decisão irrecorrível, de 

modo que, acobertado pelo manto da coisa julgada, o nele registrado não 

pode ser desconsiderado.

 Destarte, ainda que não cumprido o acordo pelo devedor, deve ele ser 

mantido incólume, devendo ser executado o crédito para satisfação da 

pretensão e não julgamento dos pleitos constantes da exordial, como se 

não tivesse havido conciliação.

Assim, não há como prosseguir o feito para anular o acordo e 
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processamento dos pleitos iniciais, conforme requerido às fls. 343/347.

De outro giro, patente a má-fé da parte executada, que não atende aos 

chamamentos judiciais zombando da Justiça.

Nesse ponto, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC incumbe ao Juiz 

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.

Assim, para a obtenção do resultado prático equivalente, determino a 

desocupação do imóvel objeto da presente lide, qual seja, Apartamento n. 

402, Bloco B-5, Edifício Miguel Sutil, Rua Afonso Pena, Bairro Despraiado, 

Cuiabá-MT, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação 

via DJE, visto que o executado advoga em causa própria.

Decorrido o prazo e não havendo desocupação, expeça-se mandado, 

ficando desde já autorizado o uso de força policial para cumprimento da 

determinação judicial.

Em igual prazo, mais uma vez, concedo ao executado a oportunidade de 

comprovar o cumprimento do acordo celebrado nos autos.

Outrossim, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que envie o extrato 

da conta vinculada ao FGTS em nome do executado e esposa, no período 

de janeiro de 2015 a maio de 2018, para fins de verificação se o 

executado praticou ato atentatório à dignidade da Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041529 Nr: 42314-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA APIACÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIEGO LENDZION 

RACHID JAUDY COSTA - OAB:10.380/MT

 Construtora Apiacás Ltda. ofertou impugnação ao valor da causa 

aduzindo em apertada síntese: a) prescrição de valores pleiteados na 

ação monitória; b) pagamento; c) existência de garantia.

Pugna para que após o abatimento dos valores prescritos, pagos e dados 

como garantia, o valor da causa seja retificado para o importe de R$ 

788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

A parte impugnada se pronunciou às fls. 10/13.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Tenho que a pretensão deduzida e o valor da causa estabelecida não 

comportam reparo.

Nos termos do art. 259 do CPC/73, aplicável à espécie em face do direito 

processual adquirido, para se aferir o exato tamanho da cobrança de 

dívida na Justiça e assim fixar o valor da causa, há de levar em 

consideração, sem dúvida, a pretensão do credor substanciada na soma 

do principal, juros e pena moratória.

O impugnante pretende retificar o valor da causa com base em alegações 

de prescrição e pagamento, o que se mostra impossível na presente via já 

que demanda o enfrentamento da matéria de mérito.

Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

Não são devidos honorários advocatícios conforme alhures mencionado.

Custas processuais ficarão a cargo do impugnante.

 Decorrido o prazo para eventuais recursos, certificando-se nos autos 

principais, arquivem-se estes com as baixas de estilo, para tanto, 

desapensando-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1047085 Nr: 44929-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10.380-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 Cicero Jose Mayer Carlotto ofertou impugnação ao valor da causa relativo 

aos embargos monitórios, aduzindo que deva ser fixada de acordo com o 

benefício econômico, qual seja, R$ 584.455,02 (quinhentos e oitenta e 

quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Junto com a inicial vieram os documentos de fls. 07/12.

A parte impugnada não se pronunciou, conforme certidão de fls. 15.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

O presente incidente será decidido com base no CPC/73 em face do direito 

processual adquirido.

Sem razão o impugnante.

Os embargos monitórios são, em verdade, defesa daquele contra quem se 

move ação.

Nos procedimentos ordinários, a resposta do réu pode se dar pela via da 

contestação, da exceção e da reconvenção, sendo as duas primeiras as 

formas clássicas de defesa.

A ação monitória, eis que procedimento especial, recebe meramente 

outros nomes para as mesmas figuras processuais, no caso em tela, a 

contestação de reveste de embargos.

Assim, é absolutamente dispensável que conste valor da causa, quando 

da oposição dos embargos à monitória, pois há que se seguir a lógica da 

apresentação de defesas.

Quanto à alegação de pedido contraposto, os mesmos se mostram 

incabíveis na espécie.

Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

Não são devidos honorários advocatícios conforme alhures mencionado.

Custas processuais ficarão a cargo do impugnante.

 Decorrido o prazo para eventuais recursos, certificando-se nos autos 

principais, arquivem-se estes com as baixas de estilo, para tanto, 

desapensando-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024786 Nr: 34186-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, em 05 (cinco) dias, justificando sua necessidade.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1258441 Nr: 23799-73.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, MARIA ELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5.943 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1017230 Nr: 30677-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DOS SANTOS OLIVEIRA TRANSPORTES 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o auto de avaliação de fls. 228/230, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 954693 Nr: 2449-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGADF, PEDRO VICENTE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 194/221, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925928 Nr: 47081-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO MAIA VINAGRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do oficial de fls. 107, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1282322 Nr: 2496-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SCALDELAY MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO TENUTA FILHO, SUELI ORRIGO 

TENUTA, ELIZABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, JOSÉ VILELA DA 

FONSECA, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA, ROSALIA DE FATIMA 

TENUTA, REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA, ESTEVÃO MANOEL 

ALVES CORREA, ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:16863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B

 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), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067350 Nr: 54218-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA NEVES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ 51,17 (cinquenta e um reais e dezessete 

centavos).Confirmo a liminar de fls. 24/verso.Condeno ainda a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083807 Nr: 3350-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOHAN ANDREW DE CAMPOS RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ 159,48 (cento e cinquenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos).Confirmo a liminar de fls. 25/26.Condeno ainda a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081387 Nr: 2246-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANA VALENTIM NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1170597 Nr: 40464-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI PISCINAS - ATLANDIDA COMERCIO DE 

PISCINAS LTDA, WESLEY OUVERNEY DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO ROCHA - 

OAB:SP/110.782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia da parte autora e a certidão de fl. 13, devolva-se 

a presente à Comarca de origem para as providências cabíveis, 

procedendo com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1257609 Nr: 23526-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA MARIA LEVINSKI, JAIR BORSOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ RACOSKI, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:18844/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fl. 20 e que o ato deprecado consiste na 

realização de prova pericial, nomeio o Dr. Edinaldo Antônio Zirondi, 

gastroenterologista, devidamente credenciado, cujo endereço profissional 

é Rua das Begônias, 615, 1º Andar, Clínica GastroMT, bairro Jardim 

Cu iabá,  te le fone :  (65 )99646-9100 / (65 )3654-5266 ,  e -ma i l : 

ezirondi@gmail.com, para que proceda a perícia deprecada.

Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo, oportunidade que deverá 

também apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intime-se a parte interessada na perícia para, no prazo de 10 (dez) 

dias, depositar os honorários periciais se concordar.

Em seguida, e com o pagamento dos honorários, intime-se o perito para 

indicar data e horário para realização da perícia, consignando que deverá 

realiza-la em até 20 (vinte) dias.

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 993360 Nr: 20069-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN PAGNANI TRUJILLO - 

OAB:313182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte requerida não foi encontrada (certidão de fl. 

24) e a parte autora manteve-se inerte (certidão de fl. 27), devolva-se a 

presente à Comarca de origem para as providências cabíveis, procedendo 

com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1298460 Nr: 8032-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS 

MANSOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRI ANDRA MARQUES NOGUEIRA CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA FARIAS DE MORAES - 

OAB:3.926/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a missiva citando a parte requerida no endereço informado à 

fl. 05.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1296883 Nr: 7475-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GREVE - 

OAB:211.900/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a missiva citando a parte requerida no endereço informado à 

fl. 05.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1296627 Nr: 7371-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS 

AGENTES COM. DE SAUDEE AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS, VALTENIR 

LUIZ PEREIRA, DINORA MAGALHÃES ARCANJO DE CASTRO, 

ADACSE/MT - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 

ENDEMIAS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:14449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, EMANUEL ANTÔNIO GUIA DE LARA PINTO 

- OAB:17.638/MT, TÂNIA SILVA OLIVEIRA - OAB:10.023-E

 Cumpra-se a missiva citando a parte requerida no endereço informado à 

fl. 05.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1293412 Nr: 5963-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPCON DISTRIBUIDORA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DELPIZZO - 

OAB:0552/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado.

Designo audiência para coleta de depoimento da testemunha da parte 

autora, OSVANE RIBAMAR RAMOS para o dia 01/08/2018, às 16:00 

horas, ante a ausência de data anterior em pauta.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata, seus respectivos dados, bem como, sobre a data da 

audiência acima aprazada, solicitando que futuros pedidos de informações 

sobre ela ou de sua devolução sejam encaminhados com a expressa 

menção do seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento.

Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169275 Nr: 39825-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CORREA BEZERRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

FARAH - OAB:17186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Verifico que a requerida depositou os valores referentes ao custeio do 

tratamento (fls. 263 e 267) após a concessão de tutela antecipada (fls. 

57/58). Assim, expeça-se alvará em favor da parte autora conforme 

dados de fls. 268.

Após a liberação dos valores, a autora deverá prestar contas dos 

serviços nos presentes autos, bem como apresentar documentos médicos 

comprovando a necessidade ou não da continuação do tratamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006251-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006251-81.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AUGUSTO CESAR DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E MANUTENÇÃO 

POSSE, PELO RITO COMUM COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por AUGUSTO CESAR DA SILVA, em desfavor de 

ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO. Aduz o autor que firmou um contrato de 

compra e venda de maquinário para fabricação de artefatos de cimento, 

cujo objeto era a venda de 50% (cinquenta por cento) do conjunto dos 

equipamentos discriminados, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil 

reais), sendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a vista e o remanescente 

dividido em dez parcelas de R$15.000,00 (quinze mil reais). Alega que o 

requerido não honrou com as prestações, tendo pago apenas quatro das 

dez parcelas e que após uma tentativa de renegociação, o requerido 

pagou apenas R$7.290,00 (sete mil duzentos e noventa reais). Conta que 

o requerido utilizou os equipamentos desde junho/2016 até janeiro/2018, 

quando desocupou o local locado em nome do autor sem nenhuma 

comunicação prévia e uma dívida aproximada de R$9.000,00 (nove mil 

reais), levando consigo uma empilhadeira, que devolveu logo após tê-la 

danificado. Conta que agora o requerido tem tentado entrar no local onde 

estão localizados os bens de forma arbitrária, querendo usar a maquina a 

despeito de todo seu inadimplemento e recusa em compor amigavelmente. 

Pugna pela concessão e tutela de evidencia ou de urgência para que seja 

declarada a rescisão contratual, bem como seja fixada multa em caso de 

turbação de posse; ou, caso assim não se entenda, seja fixado o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais), referente a máquina e seus acessórios, e 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente a empilhadeira, a título de 

aluguel em caso de uso. Com a inicial vieram documentos. Decido. I. Da 

tutela de evidência O autor pugna que os pedidos liminares sejam 

analisados sob a ótica da tutela de evidência prevista no art. 311 do 

CPC/2015. Observa-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê 

que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente. Eis as referidas hipóteses: Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

caso em apreço tem-se que o pedido da parte autora não se amolda em 

nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não havendo falar em 

deferimento do pedido de tutela de evidência, já que o incido II exige além 

prova documental, que haja tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante, o que não é o caso. II. Da tutela de 

urgência No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa 

fase processual determinar a rescisão contratual, na medida em que se 

trata de matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos durante 

a instrução probatória, não sendo possível, neste momento de cognição 

sumária. Ademais, não verifico nos autos quaisquer indícios de que 

requerido busca adentrar no local de forma arbitrária. 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 10 de julho de 2018, às 11:30h – Sala: Conciliação 

05, 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). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de maio de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006420-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIANI PAULA REZENDE MOTTA (RÉU)

ARTHUR DIEGO REZENDE MOTTA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006420-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO SARTORI RÉU: ARTHUR DIEGO REZENDE MOTTA, THIANI 
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PAULA REZENDE MOTTA HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

conforme ID. 11375169, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma dos 

artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 

13.105/2015). Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, 

bem como desistência do prazo recursal, arquive-se na distribuição e as 

cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de maio 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006105-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO RIBEIRO REZENDE (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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006105-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALESANDRO RIBEIRO REZENDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por ALESANDRO RIBEIRO REZENDE em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 08/12/2016, ocasionando invalidez 

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

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Realização de avaliação médica (Id. 10918624), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 08/12/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Da ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5002778), bem como laudo pericial (Id. 12061931). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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

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

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

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (08/12/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR BORGES DOS SANTOS OAB - PR85115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Nos termos do artigo 334, §§, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia _04/09/2018 às 08:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 
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Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo 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. O autor deverá se atentar ao recolhimento das demais 

parcelas das custas judiciais. Defiro a tramitação prioritária requerida (art. 

1.048, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de maio de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010234-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT0011423A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. A parte autora informa que não possui condições de arcar com 

as despesas do processo, mas relata na exordial ser empresária e mora 

em edifício de alto padrão, sendo certo que o procedimento cirúrgico 

questionado não é realizado, em regra, por aqueles que fazem jus aos 

benefícios da justiça gratuita. Com o advento do Novo CPC de 2015, 

viabilizou-se não só a concessão da gratuidade de justiça àqueles, 

pessoas físicas ou jurídicas, que não disponham de recursos suficientes 

para arcar com as despesas do processo, caput do art. 98, como também 

se implementou a possibilidade de concessão para alguns atos do 

processo, § 5º do mesmo artigo, e de parcelamento a ser deferido pelo 

juízo, § 6º. Com acerto, a nova lei adjetiva codificou as regras já 

existentes na Lei 1060/50, ampliando sua abrangência e esmiuçando as 

hipóteses e condições de concessão do benefício, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial sedimentado ao longo de anos de aplicação e 

interpretação da Lei da gratuidade. O disposto no art. 99, § 2º, combinado 

com o novo regramento dos §§ 5º e 6º do art. 98 (concessão parcial para 

determinados atos do processo e parcelamento), impôs ao juízo a 

responsabilidade de aferir com maior acuidade a real capacidade 

econômica da parte para arcar com as despesas processuais, evitando a 

mera aplicação de presunções e sua já conhecida consequência, qual 

seja, deferimento desmedido da gratuidade a quem a ela não faz jus. Dito 

isto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita à autora, mas oportunizo o 

pagamento das custas processuais em seis parcelas. Intime-se a autora 

para que em 15 dias comprove o pagamento da primeira parcela das 

custas, bem como indique o CPF do réu. Decorrido o prazo, certifique-se e 

concluso. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006797-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA YUMIKO ALVES KUZAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. CANDIDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no 

prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 30 de maio de 2018. MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014072-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO ROSA OAB - MS1456-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GERSON SPOLADOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014072-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita na exordial ou despacho concedendo-a, bem 

como comprovação do recolhimento das Custas Judiciais e Taxa 

Judiciária. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou 

apresentar as guias de custas de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo 

de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de maio de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013867-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRTON LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ARLETE DE ARAÚJO CORREA (REQUERENTE)

ARAMISIO LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ALIETE LOPES DE ARAUJO YAMAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CABRAL RODRIGUES OAB - MG127690 (ADVOGADO)

JOAO PEDRO MONTES SANTOS OAB - MG176653 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILDA LOPES DE ARAUJO (REQUERIDO)

AMAZILDA LOPES CELESTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013867-10.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

na forma deprecada, com Urgência. Após, devolva-se os autos ao Juízo 

de origem. Cuiabá, 30 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014680-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE CARNELOSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO OAB - PR33911 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

REMA DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE LIMA PEREIRA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014680-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

patrono do autor para apresentar nos autos o comprovante de pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a juntada do comprovante do 

depósito bancário, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF. Apresentado o 

documento nos termos acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e 

nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos 

termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005167-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

J S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13456972 , no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 30 de 

maio de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022432-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE BARROS CRUZ (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:

KAIC JOSE TAVARES MODESTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13457440, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 30 de 

maio de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007328-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO SACERDOTE DA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13457699, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 30 de 

maio de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021037-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON MATHEUS RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021037-67.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte ré para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002542-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002542-72.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018555-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MENEZES BAIOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018555-49.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010747-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR ALVES PARIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010747-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006668-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALYNNI DE CARVALHO GOMES TAQUES E OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13459421, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 30 de 

maio de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018578-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13459504, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 30 de 

maio de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373807 Nr: 10708-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP.DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, MARA GRACIELA COSTA - 

OAB:8.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora 

do saldo remanescente em favor do exequente, o que restou frutífero 

(516/518).

 Intimada para se manifestar sobre a penhora, a executada permaneceu 

inerte (p.524).

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido à p.510/511.

 Transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1052858 Nr: 47780-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, LUCEIA AUXILIADORA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON DA COSTA ARAÚJO 

FILHO - OAB:3.512/MS

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 O Ministério Público não se opôs ao levantamento dos valores.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894342 Nr: 26111-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLENIA DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1026402 Nr: 34997-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARZIRA PEREIRA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e requerimento de medida liminar pelo rito sumário em 

que as partes celebraram acordo e apresentaram os termos para 

homologação (p.190).

 As partes foram intimadas para ratificar os termos do acordo, atendendo 

o réu ao chamado judicial, conforme petição de p. 194/195.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal. Assim, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.
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 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 342433 Nr: 32912-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. V. O .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTES 

SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Oficie-se ao SPC, SERASA e SCPC para que promova 

a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 dias. 

Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua retirada, 

em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 448383 Nr: 41010-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. V. O ., CELSO RONALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:267.547 SP

 Verifico que esta impugnação ao cumprimento de sentença atingiu a sua 

finalidade, sendo que os valores pertencentes ao exequente foram 

levantados no feito principal.

Assim, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360245 Nr: 30286-74.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUCAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR DE CANCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIANA CORREA 

DA COSTA DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 45/447, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 443077 Nr: 18878-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BRITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - OAB:6177, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME AUGUSTO DE 

CARVALHO MARQUES - OAB:9.466 BA, JAIME AUGUSTO FREIRE - 

OAB:9.446/BA, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Processo n° 18878-18.2010.811.0041

Código 443077

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

151.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 24 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370141 Nr: 6746-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729, SUELLEM MONIQUE L. DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 95/2009

Código 370141

SENTENÇA

Trata-se de ação monitoria ajuizada por Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda em desfavor de Transportes Sperandio Ltda, ajuizada em 

12/02/2009.

Este feito esta aguardando a autora se manifestar desde o ano de 2017.

Intimada por DJE para comprovar a publicação do edital de citação (p. 78), 

a parte autora deixou transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme 

certidão de p. 80.

 Determinada a intimação pessoal da autora, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção, o Ar voltou assinado p. 84, mas a autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de p. 85.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação monitoria ajuizada por Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda em desfavor de Transportes Sperandio Ltda.

Este feito esta aguardando a autora se manifestar desde o ano de 2017.

Intimada por DJE para comprovar a publicação do edital de citação (p. 78), 

a parte autora deixou transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme 

certidão de p. 80.

 Determinada a intimação pessoal da autora, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção, o Ar voltou assinado p. 84, mas a autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de p. 85.

Assim sendo, verifico que os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providencia da parte que, in casu, não atendeu ao chamado 

judicial.

Posto isto, nos termos do art.485, III do CPC, julgo extinta sem resolução do 

mérito esta ação monitoria ajuizada por Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda em desfavor de Transportes Sperandio Ltda.
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Custas pela autora. Honorários indevidos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940740 Nr: 55022-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR DE CAMPOS FIGUEIREDO, TROPICAL CORRETORA 

E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RAMOS NETO, NEIDE FERRAZ 

RAMOS, OUMAR KHALED ARAJI DAHROUG, CARLOS ALBERTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARHTUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JUNIOP - OAB:24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para 

dar regular andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918442 Nr: 42374-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYSON DONIZETE DE BARROS SOUZA, FERNANDA 

FERREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIMAR QUIRINO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para 

dar regular andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 771087 Nr: 24140-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWITTER INC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO - OAB:, GREYCI 

JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:21279/O, ISABEL CRISTINA 

GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10915 - A, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:6.571

 Vistos etc.

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 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865621 Nr: 6070-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG FOMENTO MERCANTIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SAMANIEGO VASCONCELOS, THENE 

DE ARRUDA CHAVES, ANANIAS ARAUJO SILVA, DEMETRIO DIAS 

SIQUEIRA, IGOR SAMANIEGO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor a certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para 

dar regular andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793982 Nr: 287-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQUESONDA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

SONDAGEM LTDA, MAQUESONDA NORTE COMERCIO DE PEÇAS DE 

PERFURAÇÃO LTDA - EPP, INDIPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 

DE PERFURAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBRECHT E ALBRECHT LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA DA FONSECA 

- OAB:OAB-RJ 150.522, Rodrigo Jacobina Botelho - OAB:92563/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor a certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para 

dar regular andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863308 Nr: 4275-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ROBERTO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 2058/211, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 317660 Nr: 20702-17.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIGAR DE AGUIAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VERÍSSIMO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualizem-se a capa dos autos e sistema Apolo para constar o nome dos 

atuais patronos do autor (p. 125).

Após, intime-se o autor para se manifestar sobre a certidão de p. 139, em 

cinco dias, eis que a anterior publicação se deu em nome de advogado 

que não mais patocina os interesses autoral

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709248 Nr: 2118-57.2011.811.0041
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 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME, 

ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, JOÃO ROBERTO GOMES, GILBERTO 

GOMES, CLOTILDE GOMES JAKYMIU, MARCOS CÉSAR FARIA, 

HUMBERTO FARIA, VALÉRIA BELIDO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilmara aparecida arruda 

sales - OAB:13255-E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 A cópia da procuração de p.181/182 não autoriza Humberto Faria a 

receber citação em nome do espólio.

A par disso, defiro parcialmente o pedido de p. 207 para deferir a citação 

por hora certa tão somente de Humberto Faria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776857 Nr: 30191-05.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, 

SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 935/937, referente ao cumprimento 

da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936952 Nr: 53060-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

INTERBENS IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Diante da discordância da co-ré com o pedido de desistência do feito em 

relação à ré Interbens Imóveis Ltda., indefiro o pedido de p. 283.

Intime-se o autor para requerer o que de direito, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912848 Nr: 38761-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA, ISIS FREITAS QUEIROZ 

DANTAS, NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alan Vagner Schmidel - 

OAB/MT 7.504 - OAB:, Dr.ª Lisiane Valéria Linhares Schmidel - 

OAB/MT 9.358 - OAB:

 Vistos etc.

Encaminhe-se os autos à Contadoria para apuração das custas pedentes 

de pagamento.

 Com o cálculo, a autora deverá efetuar o recolhimento, em quinze dias.

Após o pagamento das custas complementares, cite-se o réu, como 

requerido à p. Nelson Barbiero Junior, como requerido à p. 523.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 726361 Nr: 22144-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Marcos Adriano Bocalan - 

OAB/MT 9.566 - OAB:, Dr. Marcos Moreira Maciel -OAB/MT 15.392 - 

OAB:, Dr.ª Jéssica Francisquini - OAB/MT 18.351 - OAB:, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773922 Nr: 27093-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA 

FINANCEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA - EPP, NOELY 

SANTOS GOGOLEVSKI, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB/MT 15.380 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905921 Nr: 34185-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONE ANTERO NOVAIS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

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

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por RONE 

ANTERO NOVAIS DE ARAÚJO contra MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

IMPERIAL INCORPAÇÕES SPE LTDA., a fim de:1)Nos termos do artigo 490 

do CPC c/c artigo 84, § 1º, do CDC, CONVERTER a obrigação de dar coisa 

certa em perdas e danos e DETERMINAR que a ré entregue ao autor outro 

imóvel nos mesmos padrões contratado, o que deverá ser feito mediante o 

pagamento do saldo devedor remanescente, atualizado com juros de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada 

prestação inadimplida (art. 397, CC), ou promova o REEMBOLSO dos 

valores pagos pelo autor, atualizados com juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da citação (art. 405, CC). Do referido valor 

deverá ser descontada a quantia de R$ 3.604,00 (três mil seiscentos e 

quatro reais), paga a título de taxa de corretagem;2)CONDENAR a ré ao 

pagamento dos DANOS MATERIAIS no valor de R$ 19.400,00 (dezenove 
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mil e quatrocentos reais), correspondente aos aluguéis comprovadamente 

custeados. O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do pagamento; 

e3)CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em 

virtude dos transtornos decorrentes da indevida rescisão do contrato, no 

valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362-STJ)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875653 Nr: 13867-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA VIOLATO FERRI, ANDRE LEANDRO FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição e documentos 

apresentados pela ré à p. 131/148, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 814505 Nr: 20965-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BENEDITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20170-O/MT, DIVANIR MARCELO DI PIERI - OAB:5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição e documentos 

apresentados pela ré à p. 194/211, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 130786 Nr: 6780-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA GRAMOLINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 202090 Nr: 17815-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY INES CAMPOS OLAVARRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PRASSIDINA DE SOUZA PINTO, 

WELLINGTON BENEDITO DE SOUZA FERRAZ, WALLANCE AVELINO DE 

SOUZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872300 Nr: 11266-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EPAMINONDAS ROCHA OURIQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por JOSÉ EPAMINONDAS ROCHA OURIQUES em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo 

em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em 

favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949139 Nr: 59781-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIEIRA DE SANTANA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

GILBERTO VIEIRA DE SANTANA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré também ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 934458 Nr: 51686-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por MACIEL CÂNDIDO em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 
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ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923147 Nr: 45313-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT

 Defiro o levantamento do valor incontroverso, devendo ser expedido 

alvará em favor do exequente como requerido à p. 481/482.

 Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135749 Nr: 25436-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCP, MARCO JAMIR POQUIVIQUI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, EVALDO CORSI JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo nº 25436-93.2016.811.0041

Código 1135749

Despacho

Nos termos do art. 465, §4° do CPC e decisão proferida à p.102/103, 

indefiro o pedido á p. 107.

Requisite-se ao perito já nomeado, via e-mail funcional ou telefone, data 

para a realização da pericia deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023013 Nr: 33412-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA JANE MESQUITA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 Processo nº. 33412-88.2015.811.0041

Código 1023013

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá 29 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 772130 Nr: 25224-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RUBIN LENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CANDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12.024/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação juntado às fls. 130/138 é tempestivo, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerida para, querendo, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786430 Nr: 40323-24.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA RICARDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO A GAZETA LTDA - RECORD, TV 

RONDON CANAL 5

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI - OAB:13.977

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) RAPHAEL NAVES 

DIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377469 Nr: 13876-04.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DE JESUS PREADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MANOEL DE SOUZA 

GARCIA - OAB:10136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132053 Nr: 23893-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 111/115 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053065 Nr: 47915-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o Recurso de Apelação juntado às fls. 150/173 é tempestivo, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerida para, querendo, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775135 Nr: 28377-55.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANGELA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:9322-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813193 Nr: 19673-19.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A C RAMIRES COMERCIO -ME, ANDRÉ COSTA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961

 Certifico que os autos encontravam-se fora de sua lógica sequencial, 

com documentos numerados em duplicidade, consequentemente com a 

numeração incorreta a partir da folha 164, vez que a próxima folha 

recebeu o número 145. Desta forma, certifico que, procedi a correção da 

numeração do feito, a partir da fl. 164.

Em cumprimento à determinação de fl. 194, certifico que não há valores 

vinculados aos autos, conforme extrato anexo.

Certifico ainda que os valores penhorados à fl. 171 foram liberados por 

meio do alvará judicial eletrônico 354026-P/2017, acostado à fl. 187.

Desta forma, impulsiono os autos, encaminhando intimação às partes para 

que se manifestem em prosseguimento, em 05 (cinco) dias, requerendo o 

que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010971-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA FERRER ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MOREIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Trata-se de ação de despejo para retomada de imóvel 

por término de contrato c/c cobranças de aluguéis e acessórios com 

pedido liminar proposta por Glória Maria Ferrer Arruda contra Daniel 

Moreira Barbosa, ambos qualificados nos autos. A autora relata ser 

proprietária do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, n. 574, Bairro 

Goiabeiras, em Cuiabá – MT, tendo firmado contrato de locação com o réu, 

pelo período de 01 de dezembro de 2016 a 01 de dezembro de 2017. O 

preço mensal do aluguel ficou estabelecido em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a ser pago todo dia 10 de cada mês, com uma carência de 10 (dez) dias 

após a data do vencimento. Informa que a partir do mês de outubro/2017 o 

réu passou a inadimplir com os pagamentos e, findo o prazo de locação, 

se recusa a desocupar o imóvel, mesmo após notificado, tendo adimplido 

apenas parcialmente o aluguel do mês de outubro/2017. Aduz que a última 

notificação encaminhada ao réu retornou em virtude da sua recusa em 

receber a correspondência. Requer a concessão de liminar para 

determinar que o réu desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 

dias, sob pena de despejo forçado. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários. Intimada, a autora efetuou o pagamento das 

custas judiciais. É o relatório. Decido. A autora pretende, por esta via, a 

desocupação do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, n. 574, Bairro 

Goiabeiras, em Cuiabá – MT, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o 

réu permanece inadimplente com os pagamentos dos aluguéis referentes 

aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, além de janeiro a 

abril de 2018. De acordo com a Lei nº 12.112/2009, existem quatro novas 

possibilidades de despejo liminar no parágrafo 1º do art. 59, sendo que 

seu inciso IX contempla a hipótese de falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento. Nesta fase de cognição sumária, 

os documentos acostados com a inicial demonstram a probabilidade do 

direito da autora, uma vez que o prazo estabelecido no contrato de 

locação expirou e o réu se recusa até mesmo a receber a notificação 

extrajudicial lhe encaminhada (ID 12897792). A autora afirma, ainda, que o 

réu permanece inadimplente com os alugueis do período de outubro de 

2017 a abril de 2018. Assim, os requisitos foram atendidos, eis que as 

provas trazidas junto com a petição inicial me convencem da 

verossimilhança das alegações da parte autora, no sentido de que o réu 

encontra-se em mora e se recusa a desocupar o imóvel. O perigo de dano 

irreparável está configurado, uma vez que o réu não pode usufruir do 

imóvel sem o devido pagamento, em detrimento do proprietário. 47149371 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONCESSÃO DE LIMINAR 

CONTRATO DESPROVIDO DEGARANTIAS (LEI Nº 8.245/91, ART. 59, § 1º, 

INCISO IX). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pacífico 

o entendimento de nossos pretórios quanto à concessão de liminar para 

desocupação do imóvel nas ações de despejo por falta de pagamento, 

desde que o contrato esteja desprovido das garantias previstas no artigo 

37, da Lei nº 8.245/91. 2. Impõe--se, na ação de despejo, o cumprimento 

da norma capitulada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do inquilinato. 3. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AI 

0629754-71.2015.8.06.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 
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Darival Beserra Primo; DJCE 01/06/2016; Pág. 64 O despejo liminar não 

esgota o objeto da ação e não é um ato irreversível, levando-se em 

consideração que este Juízo ficará garantido por meio de caução, que tem 

previsão legal e é destinada ao acautelamento de eventual prejuízo 

suportado pela parte ré. Posto isto, e nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX da 

Lei 8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, bem como do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro a liminar pleiteada e determino que o réu 

desocupe voluntariamente o imóvel residencial localizado na Rua Rui 

Barbosa, n. 574, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá – MT, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Condiciono o cumprimento da 

liminar à caução a ser prestada pela autora em valor equivalente a três 

meses de aluguel. Após a prestação de caução, expeça-se o mandado de 

despejo. Poderá o réu, todavia, evitar a desocupação do imóvel se no 

mesmo prazo efetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso e 

os que se vencerem no curso do processo, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo, para o caso de imediato 

pagamento, em 10% do valor do atrasado, (art. 59, § 3º, acrescido pela 

Lei 12.112/09). Nos termos do artigo 334, §§, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 04/09/2018 às 09:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo 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. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de maio de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014603-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014603-28.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela antecipada antecedente com estabilização ajuizada por 

Carlos Alexandre Carvalho da Silva em desfavor de Unimed Federação do 

Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que em janeiro/2018 foi diagnosticado 

com lesão tumoral maligna no rim esquerdo e, ainda, o diagnóstico de que 

o rim direito não desenvolveu durante a fase de crescimento, tendo 

dimensões reduzidas e funcionando apenas com 8,5% da capacidade 

normal. Narra que o médico prescreveu o tratamento cirúrgico de 

laparoscopia robótica com a utilização do robô Da Vinci. Informa que esse 

tratamento não é oferecido em Cuiabá e somente em alguns hospitais 

brasileiros oferecem referida tecnologia. Afirma que o especialista que o 

atendeu em São Paulo entende que é indispensável a realização da 

“Nefrectomia Parcial Assistida por Robô à Esquerda”, tendo em vista os 

riscos cirúrgicos pelo fato de ser paciente “monorenal” (apenas um rim em 

funcionamento). Relata que solicitou autorização à ré para o procedimento 

marcado para 15/05/2018, mas não houve qualquer resposta, e que a 

inércia acarretou o reagendamento para o dia 10/06/2018. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que autorize, no 

prazo de 24 horas, a sua internação em quarto individual e com direito a 

acompanhante, procedimento cirúrgico agendado para o dia 10/06/2018 no 

Hospital Nove de Julho, bem como todos os demais procedimentos 

médico-hospitalares necessários e devidamente prescritos pela equipe 

médica, incluindo UTI e/ou CTI, até a sua alta, sob pena de multa diária. A 

inicial veio acompanhada com documentos pessoais, contrato do plano de 

saúde, fatura de mensalidades pagas, exame de tomografia, extrato de 

convênio, solicitação de autorização do procedimento e relatório médico. É 

o relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do 

CPC, 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 pelo autor, de 

acordo com a 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 CPC, 

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.” Deste modo, 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.) Logo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor deve 

estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora. A 

relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as 

normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao 

consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” E, em 

havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica 

do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1º, incisos II e III), uma 

vez que constatada a desvantagem do consumidor. Ademais, a negativa 

e/ou a demora em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito 

pelo médico responsável pelo paciente, ora autor, desvia a finalidade do 

contrato, que é a proteção à vida, a saúde. O médico responsável pelo 

autor relata o motivo pelo qual prescreveu o procedimento solicitado, 

restando, portanto, comprovado o requisito do perigo da demora. Afinal, 

em não sendo realizada a terapia prescrita, poderá o autor sofrer 

consequências irreversíveis. Eis o que diz a declaração médica: “Solicito 

autorização para realizar no paciente Sr. Carlos Alexandre Carvalho da 

Silva, procedimentos cirúrgicos, à saber: Nefrectomia parcial 

laparoscópica assistida por robô esquerda (3.1101569). Hipotese 

diagnostica – Carcinoma renal (Cid ). Procedimento será realizado no 

Hospital Nove de Julho – São Paulo em 10/06/2018. Optou-se pela cirurgia 

robótica neste caso por se tratar de lesão renal complexa em rim único. A 

cirurgia assistida por robô permite a utilização da tecnologia fire-fly que 

minimiza o risco de insuficiência renal e hemodiálise no pós operatório. 

Além disso trata-se de método minimamente invasivo, com menor risco de 

sangramento e menor tempo de recuperação pós operatória.” (Id 

13420794). (destaquei) É certo que as operadoras de planos de saúde 

podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não 

podem restringir a o material e/ou forma a ser utilizado para o tratamento, 

uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo 
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tratamento do paciente. Infere-se, portanto, que se trata de situação 

excepcional, não originária de uma escolha feita pelo autor, mas de 

prescrição médica em razão da sua condição atípica. Como ficou 

comprovado, o autor possui o rim do lado direito atrofiado, funcionando 

somente 8,5% de capacidade normal e o do lado esquerdo, acometido pela 

enfermidade carcinoma maligno. Acerca da enfermidade, é de notório 

conhecimento que a moléstia tumorial maligno deve ser tratada com 

urgência, sob risco de agravamento da saúde do paciente/autor. A 

insuficiência renal leva o paciente a ser submetido ao procedimento de 

hemodiálise que, dependendo da gravidade, dura entre três a cinco 

horas/dia por até quatro vezes na semana. Portanto, a cláusula de 

vedação de atendimento em hospitais de alto custo deve ser mitigada 

neste caso, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o 

deferimento da tutela se impõe. Outrossim, o tratamento prescrito não é 

realizado neste Estado. O Superior Tribunal de Justiça entende que a 

operadora do plano de saúde não pode negar o custeio do tratamento que 

é essencial a preservação da saúde do paciente: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE 

COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE 

ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A jurisprudência desta Corte 

reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que 

terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma delas. 2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde 

de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado 

essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 3. No caso, o 

Tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, 

afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o material 

excluído era indispensável ao êxito do tratamento que estava previsto no 

contrato, na especialidade de ortopedia. A revisão de tal conclusão 

esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ, AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 

03/02/2016). O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO FORA 

DA ÁREA DE ATUAÇÃO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – CONTRATO DE 

ADESÃO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – PREVALÊNCIA DO BEM MAIOR 

À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Necessário se faz interpretar o instrumento contratual em prol do bem 

maior, vida e saúde do consumidor, devendo ser refutada a ausência de 

previsão para tratamento em Hospital de Alto Custo, uma vez que não se 

pode admitir que questões financeiras e/ou contratuais se sobreponham a 

bens juridicamente mais relevantes, abarcados pela proteção 

constitucional. (TJMT, Ap 59312/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela antecipada de urgência 

antecedente, e determino à ré que autorize e custeie, em 24 horas, a 

internação do autor em quarto individual e com acompanhante, bem como 

o procedimento cirúrgico “Nefrectomia Parcial Assistida por Robô à 

Esquerda”, agendado para o dia 10/06/2018, no Hospital Nove de Julho e, 

ainda, todos os demais procedimentos médico-hospitalares necessários 

ao restabelecimento da saúde, devidamente prescrito pela equipe médica, 

incluindo UTI e/ou CTI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em caso de descumprimento desta decisão. Cite-se e intime-se a ré 

para cumprimento da decisão e oferecimento de defesa, em cinco dias. O 

autor requer a estabilização da tutela antecedente. Sobre o assunto, 

Cássio Scarpinella Bueno explica: “A concessão da tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente implica o ônus de recorrer da 

respectiva decisão, imposto ao réu pelo legislador. Se o réu não agravar, 

a decisão concessiva de tutela antecipada estabiliza-se. Equipara-se à 

não interposição a ausência de requisitos de admissibilidade do recurso, 

cujo reconhecimento tem natureza declaratória. A estabilização é 

consequência da não observância, pelo réu, do ônus de recorrer. [...]. 

Decorrido o prazo e não interposto o agravo, todavia, verifica-se a 

preclusão. Se o autor não promover o aditamento ou dele desistir, 

dar-se-á a estabilização. O instituto da estabilização é semelhante à coisa 

julgada formal, pois implica imutabilidade do ato judicial no próprio 

processo. É possível alterá-lo mediante demanda autônoma, a se proposta 

no prazo de dois anos. Como já esclarecido nos comentários ao artigo 

anterior, se o vencimento do prazo para interposição do recurso contra a 

decisão concessiva da tutela antecipada ocorrer antes daquele fixado 

para o aditamento, verificada também a omissão do autor, o processo será 

extinto (§ 1º). [...]. Tendo em vista a finalidade da estabilização, ela 

somente ocorrerá se não houver agravo do réu e se o autor não aditar a 

inicial ou desistir do aditamento, o que implicará a extinção do processo. 

Embora inexistente o recurso, pode o aditamento ser realizado ou mantido, 

caso em que o processo terá continuidade e a tutela de urgência não se 

estabilizará. A estabilização e a extinção do processo, portanto, são 

fenômenos eventuais e facultativos.” (In Comentários ao código de 

processo civil : parte geral arts. 1º a 317. Editora Saraiva, São Paulo. 

2017, 943/945). Cumprida a liminar e não havendo recurso, caberá ao 

autor optar ou não pelo aditamento da inicial, nos termos do art. 304, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Cumpra-se por oficial 

plantonista Intimem-se todos. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012471-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIHEL ALEXANDRE XAVIER SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Trata-se de ação reclamatória c/c indenização por 

danos morais e materiais com pedido de liminar proposta por Rihel 

Alexandre Xavier Silva contra MRV Prime XV Incorporações SPE LTDA., 

ambos qualificados nos autos. O autor relata ter firmado contrato com a ré 

para compra de imóvel (na planta), localizado no Condomínio Parque 

Chapada dos Bandeirantes, Bloco B, apartamento 304, situado na Avenida 

Alexandre Barros, s/n, Bairro Coxipó, em Cuiabá – MT. O preço do imóvel 

ficou estabelecido em R$ 164.427,00. Informa ter efetuado o pagamento 

de três parcelas à título de sinal: R$ 5.000,00, R$ 616,45 e R$ 616,00, além 

de R$ 134.159,66 através de financiamento celebrado com o Banco do 

Brasil. Restou, de acordo com o disposto no contrato, o pagamento de 15 

parcelas no valor de R$ 835,00 e 21 parcelas de R$ 548,00, as quais 

deveriam ser pagas mediante boleto emitidos pela ré, totalizando R$ 

24.034,89. Alega que a ré emitiu os boletos para pagamento das 36 

parcelas remanescentes em valor superior ao constante do contrato, 

totalizando R$ 49.122,11, quantia absurdamente superior ao pactuado. 

Sustenta que mesmo que aplicados os índices de correção monetária 

(INPC ou INCC), acrescido de juros de mora legais, a dívida remanescente 

não alcança a quantia que está sendo cobrada pela ré. Sustenta que o 

empreendimento ficou pronto e, apesar de ter efetuado o pagamento de 

83,41% do seu preço e estar sendo cobrado pelo pagamento das taxas 

condominiais, o imóvel não lhe foi entregue em razão da inadimplência das 

parcelas mencionadas. Apesar de ter ajuizado ação perante o Juizado 

Especial, aquele feito foi extinto sem julgamento do mérito. Requer a 

concessão de liminar para determinar que a ré entregue as chaves do 

imóvel, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento. Também 

requer a inversão do ônus da prova e o deferimento da justiça gratuita. 

Não possui interesse na conciliação. Instruiu a inicial com diversos 

documentos. É o relatório. Decido. Por esta via, pretende o autor a 

concessão liminar de tutela provisória de urgência, para determinar que a 

ré lhe entregue as chaves do imóvel adquirido ainda na planta, cujo 

pagamento de 83,41% está devidamente adimplido. In casu, a pretensão 

almejada diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência 

em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

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

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da 

tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do direito do autor 

está consubstanciada nos documentos apresentados, os quais 

demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que o autor firmou contrato 
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com a ré para aquisição do apartamento n. 304, Bloco B, no Condomínio 

Parque Chapada dos Bandeirantes, pelo preço de R$ 164.427,00, já tendo 

efetuado o pagamento da quantia de R$ 140.392,11, equivalente a 83,41% 

do total pactuado. Ademais, o autor não se nega a pagar as 36 parcelas 

remanescentes, apenas discordando das atualizações realizadas pela ré. 

De todo caso, é certo que a quantia paga pelo autor equivale a parte 

substancial do contrato, se revelando abusiva a atitude da ré em negar-lhe 

a posse do imóvel. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE – ENTREGA DAS 

CHAVES E RETIRADA DE RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONCESSÃO EM SEDE DE 

TUTELA ANTECIPADA - POSSIBILIDADE - ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. I - Para a concessão da tutela antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos do art. 273 do CPC: verossimilhança das 

alegações, decorrente de prova inequívoca, e receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Assim, constatado significativo atraso na entrega 

do imóvel adquirido pela agravada, que excede, em muito, até mesmo o 

prazo de prorrogação por 180 dias, previsto em contrato, tem-se que deve 

ser mantida a decisão que determina a entrega das chaves do imóvel, 

pois, tal verba, em tese, visa ao ressarcimento dos prejuízos causados ao 

promissário comprador por falta de moradia. II - A despeito da discussão 

sobre a existência de débito, verifica-se que a autora efetuou o 

pagamento de parcela significativa do débito, obtendo, inclusive, 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o que implica, no mínimo, 

adimplemento substancial, devendo ser mantida suspensa as restrições 

perante os órgãos de proteção ao crédito existentes no nome da mesma 

relativa às cobranças ora questionadas.” (AI 112602/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015. Negritei) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – 

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE CASA PRÓPRIA - 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL À 

ADQUIRENTE – PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DA 

COMPRADORA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO 

CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA – POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA 

TUTELA JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. De se rejeitar a preliminar de 

intempestividade do recurso, pois antes da citação da parte ré, em se 

tratando de decisão que antecipa os efeitos da tutela, o prazo para a 

interposição de agravo de instrumento flui a partir da juntada aos autos do 

mandado de citação devidamente cumprido ou, se for o caso, a partir da 

juntada do aviso de recebimento da carta de citação. Não há falar-se em 

nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu 

de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do 

acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela parte. Inviável a 

reforma da decisão recorrida que determina à parte requerida a entrega 

das chaves do imóvel em discussão à autora, se incontroversa a 

contratação e o pagamento de quase a totalidade do imóvel pela 

compradora. No caso, o perigo da demora milita em favor da autora, visto 

que as prestações do financiamento do imóvel e o condomínio já estão 

sendo adimplidos e, portanto, ainda que exista eventual débito 

remanescente relativo à correção do saldo devedor, não se afigura 

razoável privá-la da sua posse, se o valor devido poderá ser cobrado no 

decorrer do processo. A teoria do substancial adimplemento visa a impedir 

o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, 

preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da 

avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função 

social do contrato (REsp nº 1051270/RS). Acertada a decisão objurgada 

no tocante à possibilidade de fixação de multa diária, nos termos do artigo 

461, § 4º, do CPC, sendo certo que a multa somente será exigível se 

houver descumprimento da ordem judicial.” (AI 136215/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015. Negritei) 

O perigo de dano também é evidente, haja vista que o autor está sendo 

obrigado a arcar com os custos do financiamento do imóvel e de aluguel 

para sua moradia. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré efetue a 

entrega das chaves do apartamento n. 304, Bloco B, do Condomínio 

Parque Chapada dos Bandeirantes ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Em caso de descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 30 dias, nos termos do 

artigo 297 do Código de Processo Civil. Deixo de determinar o aditamento 

da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista 

que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Considerando que o § 4º do artigo 334 do CPC determina 

que a audiência de conciliação somente não será realizada se ambas as 

partes expressamente manifestarem desinteresse, designo audiência de 

conciliação para o dia _04/09/2018 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. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo 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. Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita – art. 98, 

CPC. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de maio de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013851-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RICARDO LEMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR UEHARA PAULA OAB - MT19795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013851-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais c/c tutela antecipada proposta 

pelo Jean Ricardo Lemes de Araújo contra Águas Cuiabá S.A, ambas 

qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor é titular da matrícula n.º 

500992-8, sendo que sempre possuiu um baixo consumo, porém, em 

março/2018 recebeu cobrança da ré no valor de R$330,50. Afirma que 

diante do valor exorbitante da fatura se dirigiu a empresa ré solicitando 

esclarecimentos, gerando o protocolo de atendimento n.º 20152198, 

sendo informado que não havia irregularidade na cobrança, eis que se 

trata do consumo real. Informa que sempre possuiu um faturamento de 

consumo baixo, gerando cobranças em média no valor de R$30,00, sendo 

injustificável o valor cobrado na fatura contestada, inclusive, em abril/2018 

e maio/2018 as cobranças vieram regular nos valores de R$16,68 e 

R$31,26 respectivamente. Afirma que teve suspenso o fornecimento de 

energia para sua unidade consumidora e que seu nome foi inserido nos 

órgãos de restrição creditícia. Afirma que teve suspenso o fornecimento 

de água para sua residência no dia 21/05/2018 em razão da fatura 

contestada, entrando novamente em contato com a ré para esclarecer a 

cobrança que defende ser indevida, todavia, nada foi resolvido (protocolo 

de atendimento n.º 1958190). Postula a concessão da tutela provisória de 

urgência antecipada, para o fim de determinar que a ré restabeleça o 

fornecimento de água para sua residência, bem como para que seja 

suspensa a cobrança no valor de R$330,50 vencida em 23/03/2018. É o 

relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz respeito à 
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concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$330,50, pendente de 

pagamento, segundo o autor, não condiz com a realidade, discordando da 

cobrança, uma vez que não há justificativas para o aumento. Ademais, 

verifica-se que em abril e maio de 2018 houve a redução no valor cobrado 

pelo consumo. O perigo de dano é evidente, haja vista a interrupção do 

fornecimento de água na residência do autor. Insta consignar, ainda, que o 

serviço de fornecimento de água é considerado essencial e deve ser 

prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, 

nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para determinar que a ré 

restabeleça o fornecimento de água na residência do autor (matrícula 

500992-8), em razão da dívida em discussão. Cite-se e intime-se a ré para 

cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento. 

Concedo a justiça gratuita ao autor. Deixo de designar a audiência prevista 

no artigo 334 do CPC, eis que o sistema de pautas compartilhadas não 

está funcionando. Assim, deverá a referida audiência ser designada pela 

secretaria do juízo. Serve esta decisão como mandado, que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça de Plantão. Cuiabá, 30 de maio de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012743-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMUI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012743-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JORGE AMUI EXECUTADO: NABIH FARES FARES Vistos etc. Determino 

que a Secretaria retifique no sistema PJE, se possível, a informação da 

existência de pedido de antecipação de tutela, pois, embora o advogado 

que subscreva a inicial tenha inserido tal informação, inexiste nos autos 

pedido neste sentido. Após, conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012671-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012671-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO RODRIGUES RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. 

Observa-se que o Requerente, ao distribuir a presente ação, juntou os 

documentos antes mesmo da própria inicial, o que, por óbvio, dificulta o 

exame dos autos digitais. O artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP 

estabelece que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Em assim sendo, 

determino que o Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo nova juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da 

procuração e de todos os demais documentos em ordem cronológica, a 

fim de facilitar o exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. 

Salienta-se que os referidos documentos deverão ser juntados com o 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos, conforme §1º, 

do art. 13-A, da Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte 

Autora sanado a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a 

exclusão do sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão. 

Além disso, determino que o Requerente manifeste sua opção pela 

realização ou não da audiência de conciliação (art. 319, VII, Código de 

Processo Civil), também sob pena de indeferimento da exordial. No mesmo 

prazo acima fixado, determino que o Requerente comprove 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), ou então que efetue o pagamento das custas e 

taxas judiciárias. Caso o Autor não declare renda e/ou possua holerite, 

deverá apresentar os 03 últimos extratos de suas contas bancarias. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011591-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE RYSIA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a Autora 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o endereço eletrônico 

de ambas as partes, conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se a parte autora para que manifeste, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência 

de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, no termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008360-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CARDOSO DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte Autora ao distribuir a 

ação não efetuou o devido cadastro dos endereços das partes junto ao 

sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 22 da 

Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos 

termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e considerando que o 

sistema não prevê a possibilidade da retificação ser feita pelo próprio 

advogado, determino a retificação dos dados cadastrais das partes junto 

ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos conclusos para 

decisão. No mais, verifico que a parte Autora não cumpriu o contido no art. 

13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008391-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008465-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SAIMATON GUERRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008555-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINA DA CRUZ ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008893-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 
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Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009080-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE ADRIANE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 31 

de agosto de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009152-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 31 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009257-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEINY KETHUNY FONSECA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011836-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que a parte Autora não identificou os documentos 

junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados 

às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 

1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. O 

Requerente ao anexar os documentos que acompanham sua inicial 

identificou-os como “bruno – documentos unic” (ID 13016533) e 

“documentos bruno 2” (ID 13016649), o que dificulta o exame dos autos 

digitais. Desse modo, intime a parte Requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada dos documentos que 

acompanham a inicial, identificando cada um deles conforme a norma 

acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a 

exclusão do sistema PJE dos documentos juntados de forma equivocada 

com a inicial (id n. 13016533 e id n. 13016649). Intime-se a parte autora 

para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o endereço 

eletrônico de ambas as partes, conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012457-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WALBER SANTOS PIO CODECO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012457-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: WALBER SANTOS PIO CODECO 

Vistos etc. Determino que o Requerente comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012557-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA PEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012557-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ EXECUTADO: CLAUDIA PEREIRA 

PEGO Vistos etc. Determino que a Secretaria retifique no sistema PJE, se 

possível, a informação da existência de pedido de antecipação de tutela, 

pois, embora o advogado que subscreve a inicial tenha inserido tal 

informação, inexiste nos autos pedido neste sentido. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009502-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009516-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR NANTES DA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009565-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIRA FERREIRA DE JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009575-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 31 

de agosto de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009599-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 31 

de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010264-26.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MOACIR DOURADO BOA SORTE RÉU: MILTON GERALDO DE 

MAGALHAES Vistos etc. Nos termos do artigo 486, §2º, do Código de 

Processo Civil, determino que o Requerente comprove nos presentes 

autos o pagamento das custas processuais referentes ao feito de n. 

1017605-40.2017.8.11.0041, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001625-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CARLA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001625-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MORGANA CARLA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Tratando-se de quantia 

incontroversa, defiro a liberação da importância depositada nos autos (id 

n. 12620089), mediante a expedição de alvará judicial, conforme pleiteado 

no item “1” da petição de id n. 12724785. Intime-se a Executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento do saldo remanescente 

da obrigação, conforme item “2” da supracitada petição, sob pena de 

penhora. Havendo pagamento, abra-se vistas dos autos à parte 

Exequente. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020812-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020812-81.2016.8.11.0041. AUTOR: 

SILVIA APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

liberação da importância depositada nos autos (id n. 12574599), mediante 

a expedição de alvará judicial, conforme pleiteado (id n. 12674033). Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020254-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020254-12.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ELIETE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Recebo o Cumprimento de Sentença, anote junto ao 

sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado 

para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento 

da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o 

prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para a parte Executada apresentar impugnação nos próprios 

autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013185-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013185-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MICROSOFT CORP. RÉU: LABORATORIO SANTA ROSA S.A. Vistos etc. 

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

inicial, no sentido de comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, indicar o endereço eletrônico das partes e a opção pela 

realização ou não da audiência de conciliação, sob pena de indeferimento 

da exordial. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013889-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RODRIGO LEMES SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013889-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: ELTON RODRIGO LEMES SANT ANA Vistos etc. Determino 

que a Secretaria retifique no sistema PJE, se possível, a informação da 

existência de pedido de antecipação de tutela, pois, embora o advogado 

que subscreve a inicial tenha inserido tal informação, inexiste nos autos 

pedido neste sentido. Determino que a Exequente comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034914-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALBINO PRUDENCIO GUIMARAES (AUTOR)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (AUTOR)

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (AUTOR)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (RÉU)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Verifico do acordo firmado entre as partes em id n. 12905574 

que o mesmo apenas faz referência ao requerente Claudeir Albino 

Prudêncio, assim, intime-se a parte Requerente para que esclareça a este 

juízo se a avença firmada produzirá efeitos em relação aos demais 

Requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032213-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETH PERES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032213-43.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDETH PERES BATISTA DA 

SILVA Parte Ré: Vistos etc. Embora o Ministério Público não tenha 

impugnado o pedido inicial, observa-se que na Carteira de Identidade da 

Requerente (id n. 10323118) consta o nome da sua genitora como Divina 

Martins Peres, idêntico à certidão de casamento que a Autora pretende a 

retificação. Portanto, inexiste nos autos qualquer documento que 

comprove, ao menos neste momento, que a falecida Divina Dias Peres é a 

genitora da Autora. Em assim sendo, determino que a Requerente 

colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a suacertidão de 

nascimento ou outro documento hábil a comprovar que a de cujus é sua 

genitora, visando a retificação do assento de casamento. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNICE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA OAB - DF34004 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para que justifiquem as provas e o que 

pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para o saneamento do feito 

ou para o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014309-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014309-44.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 47.637,01; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: GILBERTO MALTZ SCHEIR Parte Ré: RÉU: 

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO Vistos etc. Contrário ao que afirma a 

parte autora, o resultado da consulta ao banco de dados de a Receita 

Federal para obter dados cadastrais do Requerido foi juntada em 

23/11/2017 sob o n. 10788052. Considerando que o Requerente, na 

petição de n. 11256556 também requereu que a busca seja realizada junto 

ao sistema Bacenjud, procedo a consulta nesta oportunidade. Do 

resultado, manifeste-se a parte interessada no prazo de 15 dias. Caso 

realize pedido de expedição de novo mandado de citação para endereço 

diferente do já expedido, resta deferido. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020688-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. L. D. P. (REQUERENTE)

ANA CARLA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGOS INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020688-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GUSTAVO RICARDO LIMA DA PAIXAO, ANA CARLA LIMA 

DOS SANTOS REQUERIDO: CAMARGOS INFORMATICA LTDA - ME Vistos 

etc. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id n. 12208648), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Salienta-se que a 

ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada através de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012100-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012100-68.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO 

JUNIOR Parte Ré: RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Redesigno 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma 

pretendida (id n. 8847903), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021417-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando o pedido de esclarecimentos acerca do laudo 

pericial contido na petição de ID 12482198, intime-se o Perito Judicial para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§2º, I, do Código de Processo Civil. Da manifestação, intimem-se ambas as 

partes para se manifestarem no prazo legal. após, venham os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004821-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA VERISSIMO DE FREITAS (AUTOR)

V. V. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004821-31.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LARISSA CRISTINA VERISSIMO DE 

FREITAS, VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Retifique-se o 

polo ativo junto ao sistema PJE, constando conforme a inicial, pois o 

advogado do Autor, ao distribuir a ação, inseriu o representante do menor 

como requerente. Considerando que a lide envolve interesse de incapaz, 

remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação. 

Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023302-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL MOREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Cristóvão Freire Pufal (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

PRISCILLA RODER PUFAL OAB - 697.460.791-15 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

LUCIMARA XAVIER DA SILVA OAB - 725.857.309-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023302-76.2016.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ARIEL MOREIRA DE CAMPOS Parte Ré: 

RÉU: ESPÓLIO DE CRISTÓVÃO FREIRE PUFAL REPRESENTANTE: 

PRISCILLA RODER PUFAL Vistos etc. Em razão do contido no documento 

de id n. 10602953, determino a retificação do polo passivo junto ao 

sistema PJE para constar como representante do Espólio a pessoa de 

Maria Luiza Roder Pufal. Com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por 

requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023969-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIONE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023969-62.2016.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LIONE ALVARENGA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Com a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz 

de ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001865-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SILVANIA DA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001865-42.2017.8.11.0041. Partes do 
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processo: Parte Autora: AUTOR: ERICA SILVANIA DA VEIGA Parte Ré: 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022524-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONDINA ANA DA COSTA (REQUERENTE)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022524-09.2016.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEONDINA ANA DA COSTA Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUISSINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006245-11.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO QUISSINI Parte Ré: RÉU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou 

por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000486-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ARTUR DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000486-66.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANIA ARTUR DA SILVA LEITE 

Parte Ré: REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos etc. Com a entrada 

em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é 

dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as 

provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1005366-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIA GRALOS DE MATOS (REQUERENTE)

JOSE VALDIR GOMES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005366-04.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE VALDIR GOMES DE MATOS, 

PETRONILIA GRALOS DE MATOS Parte Ré: REQUERIDO: MARIA HELENA 

RONDON LUZ Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por 

requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005008-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005008-39.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN 

Parte Ré: RÉU: ENERGISA S/A Vistos etc. Observa-se que o Requerente 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id n. 9016562). Todavia, a fim 

de se evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, determino que 

a Requerida justifique as provas e o que pretende com provar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018792-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018792-20.2016.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Embora seja dever do advogado se habilitar no processo junto 

ao sistema PJE para receber futuras publicações, determino a modificação 

dos advogados do Requerente conforme informado na petição de id n. 

4670926 e da Requerida conforme informado na petição de id n. 

10379587, para que se evite futuras alegações de cerceamento de 

defesa. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIM DIAS & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002790-38.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES 

Parte Ré: RÉU: COTRIM DIAS & CIA LTDA Vistos etc. Intime-se a Requerida 

para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da alegação de 

descumprimento da tutela de urgência, conforme informado na petição de 

id n. 10983539. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007688-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007688-94.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LEONARDO BELO DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício 

ou por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007688-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007688-94.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LEONARDO BELO DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício 

ou por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002524-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002524-51.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SEBASTIANA ALVES MARTINS Parte Ré: 

RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 
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Considerando que a Requerida é idosa e, portanto, o presente feito possui 

prioridade na tramitação, identifique os autos no sistema PJE conforme já 

determinado na decisão de id n. 4824562. Com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de 

ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017337-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LIMA FERRAZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA OAB - MS17826 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017337-20.2016.8.11.0041. AUTOR: ANA 

PAULA LIMA FERRAZ SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou 

por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001421-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001421-09.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLINHO BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A Vistos etc. Com a entrada 

em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é 

dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as 

provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006287-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006287-60.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício 

ou por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima fixado, determino que a Requerida exiba o suposto contrato 

firmado entre as partes. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011740-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011740-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIANA APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido 

que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015773-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JIMENEZ BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015773-06.2016.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RICARDO JIMENEZ BRAGA Parte Ré: 

RÉU: GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos etc. Para apreciação do 

pedido de denunciação à lide da seguradora Ace, determino que a 

Requerida colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a apólice n. 

17.51.0027047.28. Após, conclusos. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750904 Nr: 2645-72.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DE PAULO MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:7670/MT

 Logo, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, 

expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade 

ou contradição na sentença de fls. 303/305. Cumpra-se conforme a 

decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871606 Nr: 10757-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL SOARES TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Israel Soares Teixeira em face de Bradesco Seguros S/A 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e cinquenta 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 32617 Nr: 6047-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526

 Vistos etc.

Elias Farah E CIA LTDA promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em face de Dario Orlando Pereira Junior, ambos já 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 de fls. 147/152 versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, 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.

Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo patrono.

 Custas processuais pela parte Executada.

Expeça-se ofício para vinculação dos depósitos de fls. 150/152 a estes 

autos. Restando positiva a resposta, defiro a expedição alvará judicial 

para liberação da importância depositada em favor do Exequente, 

observando os dados bancários indicados à fl. 148.

 Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868994 Nr: 8773-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MESFAF, RUBI FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA S/C 

LTDA/ECCO SALVA EMERGÊNCIAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH NASS ANDERLE - 

OAB:PR/22.566, JAQUELINE LUIZA COLPANI - OAB:PR/71.680, JOSÉ 

HERIBERTO MECHELETO - OAB:PR/15.383

 No que tange a alegação de incompetência deste Juízo para apreciar e 

julgar a demanda, resta em evidência que a preliminar suscitada não 

merece guarida, haja vista que, na espécie, a relação tida entre as partes 

é tipicamente de consumo.Assim, conforme preleciona o artigo 101, inciso 

I, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “a ação pode ser 

proposta no domicílio do autor”.Logo, não há que se falar em 

incompetência deste Juízo, razão pela qual afasto a preliminar de 

incompetência, arguida na contestação.Versando a demanda sobre 

relação consumerista, com base no que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova.Cumpra-se, 

expedindo a carta precatória.Intimem-se as partes da presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049307 Nr: 46088-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C F X EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:OAB/AP.2348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão da presente ação (fls. 485/489), nos 

termos do artigo 6º, §1º, da Lei n. 11.101/05, pois a presente demanda 

versa sobre quantia ilíquida.

Por outro lado, cientifique-se o administrador judicial da recuperanda (fls. 

493/494) acerca da existência da presente ação e da audiência 

instrutória.

Defiro o depoimento pessoal da Requerente, como pretendido em fl. 474, 

razão pela qual determino a sua intimação pessoal para comparecimento à 

audiência instrutória.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela 

Requerida às fls. 476/477.

Determino que a Requerida apresente o rol de testemunhas em 15 (quinze) 
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dias, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, 

e informe suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

 Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, defiro a 

expedição de carta precatória.

Por consequência, revogo parte da decisão de fl. 484 que encontra-se em 

contrário à presente.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1045136 Nr: 43964-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT

 Vistos etc.

Observa-se que houve a designação de audiência de instrução e 

julgamento, todavia, a decisão foi omissa quanto à denunciação à lide da 

Companhia Mutual de Seguros, pelo que passo à apreciação.

A apólice acostada em fls. 465/471 comprova a existência de contrato de 

seguro contra danos causados a terceiros, o que possibilita o deferimento 

da denunciação à lide da Companhia Mutual de Seguros, em total acordo 

ao que preconiza o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Havendo uma relação contratual em que a seguradora se obriga a se 

responsabilizar em eventual ação regressiva, a medida se torna 

imperativa.

Logo, suspendo o andamento do feito e, por consequência, da audiência 

instrutória, e determino a citação da litisdenunciada Companhia Mutual de 

Seguros para, querendo, contestar a presente lide, no prazo legal.

Havendo contestação da ré-denunciada, intime-se o Autor para impugnar, 

caso queira.

Após, conclusos para saneamento.

Intimem-se as partes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071215 Nr: 55914-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX TITULOS RECEBÍVEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla 

defesa, bem como, para se evitar futuras alegações de cerceamento de 

defesa, nomeio a Defensoria Pública como defensora do requerido José 

Marques dos Santos, em razão do contido em fls. 98/100.

Remetam-se os presentes autos à Defensoria Pública para, no prazo de 

05 (cinco) dias, tomar ciência da presente e da audiência de conciliação 

designada para o dia 24/07/2018, devendo comparecer ao ato para 

acompanhar o réu.

Inexistindo conciliação, devolvam os autos àquele órgão para que 

apresente defesa no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 125365 Nr: 13334-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKAN COM. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA. E P P, SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, ALCIDES 

HIDETO KANEYASU, LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888, JUNIO CESAR NORONHA - OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, RONAN JACKON COSTAS - OAB:MT/4871

 Vistos etc.

Defiro a penhora de bens da Executada e de seus sócios junto ao Sistema 

RENAJUD, conforme requerido, que sendo positiva servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943432 Nr: 56547-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5.733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da Ação ajuizada por Luis Rodrigues do Nascimento em face de Banco 

Bradesco S.A. para: 01) Tornar definitiva a tutela antecipada deferida em 

fls. 32/33; 02) Rejeitar o pedido de condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais; e, 03) Condenar as partes 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atualizados, que serão reciprocamente 

distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 

86 do Código de Processo Civil. Consigne-se que a cobrança em face do 

Requerente ficará suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código (justiça gratuita);Transitada em julgado a presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049595 Nr: 46213-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALLAZO E CIA LTDA - ME, RODRIGO PALLAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM 

ELETROMECANICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPONI BRANCO - 

OAB:2062-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andré mário goda - 

OAB:125.325 SP, JULIO CÉSAR MONTEIRO - OAB:196.043 SP

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução das correspondências.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889821 Nr: 23100-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEAZAR GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA., GUIMARÃES AGRICULA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O, 

FAUSTO ALVES LELIS NETO - OAB:OAB-RS 29.684, PATRICIA ALTIERI 
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MENEZES - OAB:62522

 Vistos etc.

Muito embora tenha sido designada audiência de instrução e julgamento 

para 15/08/2018, observa-se que a produção de prova pericial técnica é 

essencial para constatar se há defeito ou vício de fabricação no trator 

objeto da lide.

Dito isso, e ainda a fim de se evitar futuras alegações de cerceamento de 

defesa, entendo que faz-se necessária a realização de perícia no veículo 

para a solução da controvérsia.

Via de consequência, a suspensão da audiência instrutória é medida 

adequada ao caso, pois se necessário, o perito judicial deverá esclarecer 

pontos questionados por este Juízo e pelas partes em audiência a ser 

realizada após apresentação do laudo.

Diante do exposto, suspendo a realização da audiência de instrução e 

julgamento designada para 15/08/2018 e defiro a produção de prova 

pericial, pleiteada pelo Requerente (fls. 385/386) e pela requerida AGCO 

do Brasil Comércio e Indústria LTDA (fls. 393/verso).

Antes, no entanto, passo à apreciar as preliminares suscitadas nas 

defesas.

A requerida AGCO aduz a existência de litisconsórcio necessário, 

pleiteando pela inclusão do agente financeiro Banco do Brasil no polo 

passivo da lide.

Ocorre que, embora o argumentado, o cerne da controvérsia trazida 

nestes autos não atingirá qualquer direito ou interesse da instituição 

financeira, que é tão somente credora e titular de direito real de garantia 

fiduciária sobre o bem objeto da lide.

Portanto, não há que se falar em formação de litisconsórcio necessário, 

haja vista a inexistência de pedido que atingirá o suposto contrato de 

empréstimo financiado entre o Autor e o Banco do Brasil.

Dessa forma, não há justificativa para inclusão do agente financiador no 

polo passivo da demanda, até porque tal providência retardaria a solução 

do litígio.

Quanto a alegação de decadência do direito do Autor, entendo que 

também não assiste razão a requerida AGCO.

Isso porque, nos termos do artigo 26, inciso II, c/c §3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, o prazo decadencial para reclamar vícios de 

qualidade em bens duráveis é de 90 dias, contados a partir da 

constatação do defeito.

Ocorre que, na hipótese, houve reclamação dos vícios à fornecedora 

dentro do referido prazo, obstando a decadência (artigo 26, §2º, do 

Código de Defesa do Consumidor), havendo alegação de reiteração dos 

vícios à época do ajuizamento da ação, motivo que afasta a ocorrência de 

decadência.

Em assim sendo, não há que se falar em decadência do direito do Autor.

Por fim, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida 

Guimarães Agrícola LTDA, entendo que a matéria se confunde com o 

mérito da questão trazida à exame e como tal será apreciado no momento 

oportuno.

Dito isso, e inexistindo outras preliminares a serem sanadas, para a 

realização da perícia técnica nomeio como perito o Sr. José Duarte de 

Araújo, engenheiro mecânico, que pode ser encontrado pelos telefones: 

(65) 3634-1145; (65) 3634-4772; (65) 8118-1694 ou (65) 8118-0932, ou 

via e-mail: jdaraujo@gmai.com e jdaraujo@brturbo.com.br.

Desde já fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, contados 

a partir da realização da perícia (art. 465, caput, do CPC), bem como 

saliento que o pagamento dos honorários periciais será realizado em 50% 

(cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, depois 

de prestados os esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º do CPC).

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC).

Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste a concordância da nomeação e, por consequência, caso 

positivo, apresente a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, 

I, do CPC.

Com a manifestação, intimem-se as partes para ciência da proposta e, 

havendo concordância, deverá a requerida AGCO e o Requerente 

comprovar o depósito do montante de forma rateada (50% para cada), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar hora e dia para 

início dos trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Cumpridas as diligências acima, os autos virão conclusos para apreciação 

da necessidade ou não de redesignação da audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1129596 Nr: 22862-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR HENRIQUE DA FONCECA - ME, EDIO MENEZ 

DA FONCECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPO PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Arthur Henrique da Fonceca - ME opôs embargos declaratórios em face 

da sentença proferida nos autos, afirmando que a sentença possui vícios.

Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração à fl. 65.

Os autos vieram conclusos para apreciação.

Relatado o necessário.

Decido.

 Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo e passo a 

apreciá-los.

A parte embargante elege matéria já superada no feito para reabertura de 

discussão, uma vez que a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso.

É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus 

incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, 

a contradição e a omissão, é o denominado recurso de fundamentação 

vinculada.

O que se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em 

relação ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido 

na via e jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão 

proferida.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011).

Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja 

vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

de fls. 59/60.

Cumpra-se conforme a decisum recorrida.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 739344 Nr: 35987-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA GOMES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito 

remetendo-o à intimação da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a certidão solicitada nos autos e deferida.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326543 Nr: 135-28.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

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

OAB:8184-A

 Ante o exposto, homologo o laudo pericial apresentado às fls. 376/382 e 

fixo a condenação em R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais) e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

conforme estabelecido na sentença de fls. 109/116. Intimem-se as partes, 

inclusive a Requerente, para promover o cumprimento da sentença, na 

forma da lei.Proceda-se às alterações junto à autuação e capa dos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 531276 Nr: 1522-45.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO CARLOS OBICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito 

remetendo-o à intimação da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da guia de recolhimento das custas de 

expedição da certidão cofnorme solicitada nos autos e deferida, bem 

como retirar a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913911 Nr: 39428-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON DIAS PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 917191 Nr: 41563-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE 

BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data o autor não depositou os valores das 

diligências para cumprimento dos mandados de citação, assim procedo 

novamente sua intimação para dar andamento no feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 905329 Nr: 33773-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE LIMA TORRES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 292/294.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090981 Nr: 6571-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA SUGIMOTO LEMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Rafaella Sugimoto Lemes em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício 

do seguro obrigatório no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 171172 Nr: 20214-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECLIMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução do 

mérito.Condeno o Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 1131636 Nr: 23705-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe gazola vieira marques 

- OAB:39.272

 Vistos etc.

Considerando a quantidade de quesitos apresentados pelas partes, defiro 

o pedido feito perita em fl. 401.

 Intime-se a perita nomeada.

Do laudo, às partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935245 Nr: 52158-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CACIANO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por José Caciano da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 765017 Nr: 17695-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFANY BENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE SOARES PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 Vistos etc.

Estefany Bento de Oliveira promoveu o presente cumprimento de 

Sentença em face de José Henrique Soares Paes, ambos qualificados nos 

autos.

A Exequente assistida pela Defensoria Pública foi intimada pessoalmente a 

comparecer na referida instituição para promover as diligências que lhe 

competia, contudo, quedou-se inerte.

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a Exequente foi intimada pessoalmente (fl. 90) para 

comparecer à Defensoria Pública, todavia quedou-se inerte e não 

promoveu o andamento do feito, estando o processo paralisado há mais 

de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Destaca-se que a própria Defensora da Exequente em fl. 97 afirma que 

tentou entrar em contato com a parte por telefone, no entanto, restando 

infrutífera a tentativa.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Exequente, 

pois, ainda que intimada pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas diante da gratuidade judicial concedida a parte Exequente.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Intime-se a Defensoria Pública na forma da lei.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1171380 Nr: 40729-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI JUSTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Sidnei Justi em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 726709 Nr: 22535-31.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o perito judicial Dr. Henrique Laboissiere da Silva pessoalmente, 

assim como via e-mail, para no prazo de 10 (dez) dias informar nos autos 

se possui o interesse na realização da perícia, posto que já levantou os 

valores referentes aos honorários periciais (fl. 119).

Manifestando desinteresse, determino que o perito judicial efetue a 

devolução integral dos referidos honorários, no mesmo prazo acima 

fixado.

Caso tenha interesse, que designe dia e hora para início dos trabalhos 

periciais.
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Da designação, intime-se o Requerente pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica.

Intime-se a seguradora Requerida e os assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 942239 Nr: 55906-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 166/168, anote-se na capa dos 

autos.

Intime-se o Executado na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (artigo 

523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo do caput, do artigo 523, e não havendo pagamento, 

arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de Processo Civil).

Por fim, intime-se o perito nomeado para providenciar o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) da importância depositada (fl. 144).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078589 Nr: 597-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Deixo de apreciar a contestação apresentada as fls. 77/97 em razão de 

sua evidente intempestividade, tanto que o feito já está em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim sendo, desentranhe a peça acima mencionada dos autos.

 Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 75/76, retifique a autuação e a 

capa dos autos.

Intime a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o 

pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora 

de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 

(artigo 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1173102 Nr: 41362-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRUZ DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 91/92.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886178 Nr: 20660-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.676

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerida não sanou o vício apontado em fl. 133, deste 

modo, declaro a revelia da seguradora Requerida.

Neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONTESTAÇÃO APÓCRIFA. DETERMINAÇÃO PARA QUE FOSSE SANADA 

A IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. REVELIA. A falta de assinatura 

na contestação configura-se como vício sanável. No entanto, uma vez 

intimada a parte para regularização do vício, não tendo sido corrigido, é 

correta a decretação da revelia. Inexistente determinação, na decisão 

recorrida, acerca de ter sido obstado o cadastramento dos procuradores 

da empresa, inviável manifestação no tópico. Agravo de instrumento a que 

se nega seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70057792020, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 10/12/2013)

(TJ-RS - AI: 70057792020 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data 

de Julgamento: 10/12/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2013)

No mais, intime-se a perita judicial para designar nova data e hora para a 

realização dos trabalhos periciais.

 Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, devendo o 

Requerente ser intimado pessoalmente, consignando que a ausência 

injustificada na perícia, acarretará o julgamento do processo sem a 

referida prova.

Do laudo, às partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 804591 Nr: 11055-85.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CASTOR DE ABREU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Requerente faleceu no curso do processo (fls. 

222/224), com base no artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo a 

tramitação do presente feito.

 De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a 

morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

 Como sabido, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, 

pelo inventariante, consoante o inciso VII, do artigo 75 do Código de 

Processo Civil. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu 

encerramento a representação é feito por todos os herdeiros.

Assim sendo, determino a intimação do patrono do Requerente para que 

informe nos autos o representante legal do espólio ou, caso não tenha 

havido a abertura de inventário, indique os sucessores do “de cujus”, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 76 de 692



Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1208833 Nr: 8035-47.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR MULLER CHAVES

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Fabio Junior Muller Chaves em face de Itau Seguros S/A para: 

1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 783258 Nr: 36950-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. N. C. RAMOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087780 Nr: 5096-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ARVANI ZANIOLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerida pessoalmente para que efetue o pagamento 

referente aos honorários periciais, sob pena de aplicação das sanções 

previstas em lei.

Após, intime-se o perito nomeado para que fixe dia e hora para início dos 

trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica.

 Do laudo, às partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 342792 Nr: 12922-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA E PROVENZANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA HIDALGO ARAGON Y. 

BOURBON REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDEBERGUE JOAQUIM - 

OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 881905 Nr: 17954-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI LEITE GONÇALVES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o perito judicial para designar nova data e hora para a realização 

dos trabalhos periciais.

 Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, devendo o 

Requerente ser intimado pessoalmente, consignando que a ausência 

injustificada na perícia, acarretará o julgamento do processo sem a 

referida prova.

Considerando que o Requerente encontra-se recluso na Penitenciária 

Central do Estado, determino a expedição de ofício a esta instituição com 

no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência da data e hora designada, a fim 

de que o Autor seja encaminhado sob escolta na perícia médica judicial.

Do laudo, às partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 387379 Nr: 23193-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJ ANDRADE & CIA LTDA, VALMOR JOSÉ 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do presente feito, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, conforme 

estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 774923 Nr: 28156-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE CRISTINE CARVALHO, MARIZETE 

BENDEDITA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS - 

OAB:7.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Julio Cesar de Arruda propôs a presente Ação de Execução Contra 

Devedor Solvente em face de Suzane Cristine Carvalho e Marizete 

Benedita de Lima, ambos qualificados na inicial.

 A inicial veio acompanhada de documentos.

A parte Exequente pugna pela desistência do feito e, por consequência, a 

sua extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Exequente 

(fl. 56) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do 

mérito.

 Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a parte 

Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 230006 Nr: 36950-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, 

JONES HENRIQUE SALGADO AMORIM, BENEDITO AURINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 96256 Nr: 5314-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cézar Zamar Taques - 

OAB:4659/

4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Mundial Factoring Fomento Comercial LTDA em 

face de Octávio Augusto Regis de Oliveira, sem resolução do 

mérito.Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso houver. Deixo de fixar honorários advocatícios, em 

razão da ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1134363 Nr: 24825-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS, JANONE DA SILVA PEREIRA, OILSON 

AMORIM DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI, MARLENE DE 

DOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE PEREIRA - OAB:OAB/MT 

7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA PERON MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

José de Jesus, ora executado, interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1005313-15.2018.8.11.0000 insurgindo-se contra a decisão 

de fls. 33/34, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.

 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 o julgamento do recurso interposto.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1047193 Nr: 44998-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE PEIXOTO DE ARRUDA, LAÍS PEREIRA DEBOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S.A., URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA GUIMARAES DE 

MORAES - OAB:17032/MT, LOUISE DE MORAIS GONÇALVES - 

OAB:OAB-MT 20.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA VAN DER BROOCKE 

DE CASTRO - OAB:36.208/DF, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, JOAO AUGUSTO BASILIO - OAB:28.970 OAB/DF, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo Recursos Especiais ajuizados perante o Superior Tribunal de 

Justiça, estando pendente de julgamento junto a referida Corte o Recurso 

Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 1.635.428/SC, os 

quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 970):

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 As matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de 

recurso repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil.

 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de 

todos os processos pendentes em todo o país que há discussão acerca 

das matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970), por consequência, 

suspendo a realização da audiência de instrução e julgamento designada 

para esta data.

 Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de 

Justiça, venham os autos conclusos para análise das preliminares 

arguidas, bem como, para que seja designada nova audiência de instrução 

e julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010105-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010105-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FABIO MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

diferença de despesas médicas do seguro DPVAT (DAMS) ajuizada por 

Fabio Moreira da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

referente ao acidente ocorrido no dia 10 de outubro de 2017. Observa-se 

junto ao sistema PJE, no entanto, que o Requerente distribuiu a ação de n. 

1010104-98.2018, perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

também contra a seguradora Porto Seguro, visando o recebimento de 

saldo remanescente do seguro DPVAT referente ao mesmo acidente. Ou 

seja, as lides envolvem as mesmas partes e causa de pedir. Assim, está 

em evidência a existência de conexão entre a presente demanda e a ação 

acima citada (1010104-98.2018), haja vista a identidade existente entre as 

questões debatidas e, ainda, a possibilidade de pronunciamentos 

conflitantes, que configura verdadeira prejudicial. Diante do exposto, e em 

atenção ao artigo 59 do Código de Processo Civil, que motiva a prevenção 

do Juízo, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da 4ª Vara 

Cível desta Comarca, onde tramita a ação de n. 1010104-98.2018, para 

reunião das demandas. Proceda-se as baixas na distribuição. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013337-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (REQUERIDO)

MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO STRAPASSON 

(REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013337-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO VICTOR RICARDO DE SOUZA REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA, 

MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO STRAPASSON Vistos etc. 

Para cumprir a presente deprecata, designo audiência para o dia 17 de 

julho de 2018, às 15:00 horas. Nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil, caberá ao advogado da parte Requerida informar ou intimar 

as testemunhas da audiência. Oficie-se o Juízo deprecado. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012046-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012046-68.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIVINO SILVA MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o Requerente havia 

ajuizado anteriormente demanda idêntica à presente, registrada no sistema 

PJE sob o n. 1038609-36.2017.8.11.0041, que todavia foi julgada extinta, 

sem resolução do mérito, pelo Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. 

Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de forma errônea 

a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. 

Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; 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; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 7ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, remetam-se os autos 

ao referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à 

autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008441-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTUNES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido no art. 13-A 

da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008721-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES AQUINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 31 de agosto de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 
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advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010382-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010382-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IVONETE FERREIRA DE SOUZA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Determino que a Secretaria retifique no 

sistema PJE, se possível, a informação da existência de pedido de 

antecipação de tutela, pois, embora o advogado que subscreve a inicial 

tenha inserido tal informação, inexiste nos autos pedido neste sentido. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 10 de setembro 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003470-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICIELI FORTES OAB - MT18097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003470-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JESSICA CAROLINE SILVA NASCIMENTO RÉU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 03 de setembro 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033144-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. C. D. M. (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034514-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 
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correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033787-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037140-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE ARAUJO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037431-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE MARIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037768-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MENDES DA CONCEICAO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037433-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 
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audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035388-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033927-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO FRANCISCO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025936-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKESSON EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

11:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028411-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE FREITAS NEVES (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026713-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY AVELINO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028353-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON GONCALVES VENTURA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001430-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SANTANA DA SILVA FILHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES DA LUZ (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003557-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUSA ARAUJO JARDIM (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 
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defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006512-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ WELTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial id. 1313803 e seus documentos. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 09:15 horas, a 

ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua 

citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo 

Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002554-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca junto a Receita Federal, via sistema 

INFOJUD. Das informações manifeste a parte autora. 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. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004925-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VICENTE DOS SANTOS MG - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004925-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 29.990,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MICHAELL MATHEUS 

FLORENTINO DE LARA Parte Ré: RÉU: SERGIO VICENTE DOS SANTOS MG 

- ME Vistos etc. Determino seja oficiado ao Detran/MT para que, no prazo 

de 10 dias, informe à este juízo se dentre as empresas que prestam 

serviços àquele órgão consta a empresa SERGIO VICENTE DOS SANTOS 

MG – ME - FORT GUINCHO. Sendo positivo, na mesma oportunidade, 

deverá informa o endereço da sede da citada empresa constado no 

contrato de prestação de serviços firmado entre eles. Das informações, 

manifeste-se a parte interessada no prazo legal. Caso haja pedido de 

expedição de novo mandado de citação, desde já, fica deferido. Oportuno 

mencionar que, por ora, se mostra desnecessário determinar que o Detran 

remeta cópia do suposto contrato firmado com o Executado, já que o 

objetivo é tão somente obter o endereço atualizado, o que poderá ser feito 

por meio de ofício. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025819-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que a parte Requerida não foi citada para 

comparecer na audiência de conciliação realizada em ID 11473079, 

conforme certificado em ID 13207206, torno sem efeito o laudo pericial 

juntado em ID 11473079. No mais, designo nova audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019635-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOLLA MARIA LIMA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE BRANDAO COUTINHO OAB - SC30224-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO POSSUI JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019635-48.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOLLA MARIA LIMA BRANDAO 

Parte Ré: REQUERIDO: NÃO POSSUI JURISDIÇÃO VOLUNTARIA Vistos 

etc. Por entender necessário a comprovação pela Requerente da 

alegação de que o falecido possuía um único filho, e acompanhando o 

parecer opinativo do Ministério Público, designo audiência de instrução, 

debates e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 14:30 horas. A 

Requerente deverá apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código. Notifique-se o Ministério Público para comparecimento ao 

ato. Intime-se a Requerente. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001321-20.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DENIS DA SILVA ALVES Parte Ré: RÉU: 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA Vistos etc. Embora o argumentado no Recurso de 

Apelação, mantenho a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, por seus próprios fundamentos. Além disso, 

consigno que o próprio Recorrente confessa em seu recurso que não 

cumpriu integralmente as determinações deste Juízo. Em assim sendo, 

determino a citação das Recorridas/Requeridas para que apresentem 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal, conforme 

estabelece o artigo 331, §3º, do Código de Processo Civil. Com o decurso 

de prazo, havendo ou não manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006200-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006200-07.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAYRA CAMPOS MAGALHAES 

Parte Ré: REQUERIDO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA Vistos etc. Sendo as partes legítimas, 

estando devidamente representadas e inexistindo preliminar ou prejudicial 

a ser apreciada, dou o feito por saneado. Designo audiência de instrução, 

debates e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas. 

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas as testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004283-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIGA EVANGELISTA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004283-50.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ZULEIGA EVANGELISTA DA COSTA 

Parte Ré: RÉU: JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA Vistos etc. 

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a liberação da importância 

depositada nos autos (id n. 8131642) em favor da Requerente, conforme 

pretendido (id n. 12433384), mediante a indicação dos dados bancários 

para levantamento. Em razão do informado pela Requerente na petição de 

id n. 12433384, determino que o Requerido comprove nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento dos alugueis atrasados, conforme 

determinado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id n. 9211335), sob 

pena de retornar os efeitos da tutela de urgência e, por consequência, 

despejo forçado. Havendo pagamento, defiro desde já a expedição de 

alvará judicial em favor da Requerente para levantamento do referido 

montante, desde que haja requerimento neste sentido e indicação dos 

dados bancários pela interessada. Cumpridas as diligências acima, 

venham os autos conclusos para saneamento. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIAS BATISTA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003696-28.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: NEEMIAS BATISTA DE CASTRO Parte Ré: 

RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Vistos etc. 

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias. A Requerida pugnou pela suspensão do feito, 

em razão da afetação de recursos repetitivos sobre o assunto no REsp n. 

1.614.721/DF. Observando os pedidos na inicial, verifico que o trâmite 

deste processo obrigatoriamente deve ser sobrestado, em face ao 

julgamento ocorrido em 26/04/2017, pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, no tema cadastrado sob o número 971, em curso 

perante o mencionado órgão com a seguinte redação: “Definir acerca da 

possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda.” Ressalto que o tema acima citado é 

oriundo da discussão trazida pelo Recurso Especial nº. 1.631.485 e 

Recurso Especial nº. 1.614.721. No caso em análise, o Requerente 

pretende a aplicação de multa contratual celebrado com a Requerida, pois 

referida multa possui previsão em caso de inadimplência apenas por parte 

do Requerente, logo, se reconhecido tal pedido, caracterizaria a inversão 

de clásula penal prevista em contrato, matéria de discussão perante o 

Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo. Veja o voto 

proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão: “(...) Ainda não implementada a 

ferramenta eletrônica prevista no art. 257 do RISTJ, submeto a afetação 

do presente feito como representativo da controvérsia ao Órgão 

colegiado, nos termos do art. 256, I, do RISTJ. 3. A questão jurídica a ser 

dirimida no presente processo cinge-se em definir acerca da possibilidade 

de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel 

em construção objeto do contrato de compra e venda. No caso concreto, 

o Tribunal de origem entendeu que, havendo rescisão contratual, em que 

há mora inconteste da vendedora e o adquirente não quer mais continuar 

a adimplir o contrato, não são devidos lucros cessantes, multa moratória 

ou inversão de cláusula penal compensatória, em razão da distinção e 

finalidade de cada um desses institutos, sob pena de enriquecimento sem 

causa do promitente comprador. O consumidor ora recorrente, por sua 

vez, sustentou a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor 

da construtora em virtude de seu inadimplemento ao não entregar o imóvel, 

objeto de promessa de compra e venda, no prazo acordado. Na 

jurisprudência desta Corte Superior, encontram-se diversos julgados 

sobre essa controvérsia (...) 4. Dessa forma, considerando que há 

multiplicidade de processos com idêntica questão de direito a ser dirimida, 

evidenciando o caráter multitudinário da controvérsia, e que ascendem 

diariamente a esta Corte Superior, revela-se imperiosa a afetação do 

presente recurso especial como representativo da controvérsia, 

conjuntamente com o REsp 1.631.485/DF, nos termos do artigo 1.036, § 5º, 

do CPC/2015, para que sejam ambos julgados pela a Segunda Seção, pela 

sistemática dos recursos repetitivos, observadas as seguintes 

providências: a) delimitação da seguinte tese controvertida: - definir 
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acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda. b) a suspensão do processamento 

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC/2015, ressalvando que não é obstada a propositura 

de novas ações, tampouco a sua distribuição, bem como que não se 

aplica o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser 

concluídas. c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, 

aos em. Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos 

Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais. d) oportuna vista 

ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 

1º, do CPC/2015. É o voto.” Assim sendo, considerando que a pretensão 

do Autor é matéria de afetação em Recurso Repetitivo em trâmite perante 

o Superior Tribunal de Justiça, o presente feito deve ser suspenso nos 

termos do art. 1036, do Código de Porcesso Civil. Ademais, embora o 

argumentado na impugnação (id n. 9176812), entendo que não é o caso 

de prosseguimento do feito em relação aos demais pedidos, pois causará 

confusão processual e também inexiste qualquer matéria incontroversa a 

justificar eventual julgamento parcial da lide. Ante o exposto, suspendo o 

trâmite deste processo até o julgamento final, pelo Superior Tribunal de 

Justiça, do Recurso Especial nº. 1.614.721/DF, devendo este feito, neste 

ínterim, permanecer suspenso. Ressalto que, após o trânsito em julgado 

do julgamento do Recurso Repetitivo supracitado este processo, a pedido 

da parte, terá seu prosseguimento normal. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004969-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Acolho o desinteresse da Exequente sobre o bem oferecido 

em penhora pelo Executado, bem como defiro o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, conforme requerido, nos termos dos artigos 835, inciso 

I e 854, ambos do Código de Processo Civil. Restando frutífero o bloqueio 

de valores, transfira-se de imediato para a Conta Única, 

desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Novo CPC. Do resultado, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 

10 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023508-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil. Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de 

imediato para a Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, 

após, intime-se a parte executada acerca da penhora, conforme determina 

o artigo 854, §2º, do Novo CPC. Do resultado, manifestem-se as partes no 

prazo sucessivo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015061-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINJER JORDAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015061-16.2016.8.11.0041. AUTOR: 

CLINJER JORDAO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Sendo legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, dou o feito por saneado. Analisando a controvérsia trazida 

à exame, entendo necessária a perícia técnica solicitada pelo Requerido 

em sua contestação, a fim de constatar se a assinatura aposta no 

contrato de adesão juntado com a defesa é ou não do Requerente. Em 

razão disso, conforme prevê o artigo 443, inciso II, do Código de Processo 

Civil, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal (id n. 8712709) e 

determino a realização de perícia grafotécnica. Nomeio como perito judicial 

a empresa Forense LAB, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor 

Dual Business Office & Corporate, sala 1405, bairro Alvorada, CEP 

78048-250, que poderá ser intimada via e-mail: contato@forenselab.com 

ou telefone (65) 98112-2338, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

concordância da nomeação e apresentar seus honorários periciais. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da perícia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como saliento que o pagamento dos honorários periciais será realizado em 

50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, 

depois de prestados os esclarecimentos, se existirem. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem os quesitos. Com a apresentação da proposta de 

honorários, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem concordância com a proposta, oportunidade que o Requerido 

deverá efetuar o depósito integral do valor dos honorários periciais. Com o 

pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para início 

dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos. Do laudo, às partes. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025752-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO HUAN DE SOUZA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Diante das informações contidas na certidão de id. 12246761, 

torno nula a perícia médica realizada (id. 11486657), em razão da 

ausência de citação válida da parte Requerida. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma 

pretendida (id n. 11502643), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das 

partes poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada através 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As 

Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032500-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANIR DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032500-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JURANIR DIVINO DA SILVA 

Parte Ré: Vistos etc. Juranir Divino da Silva ajuizou o presente pedido de 

Retificação de Registro Civil, a fim de corrigir o nome da sua genitora na 

sua certidão de nascimento. Alegou que o sobrenome da sua genitora 

consta de forma errônea na referida certidão. Ao fim, requer a 

procedência da ação, alterando o nome da sua genitora no registro de 

nascimento, para constar como “Juracy Agueda da Silva”. A inicial veio 

acompanhada de documentos O Ministério Público Estadual manifestou 

pela procedência da ação. Relatado o necessário. Decido. Trata-se de 

requerimento visando retificação da certidão de nascimento do autor, a fim 

de modificar o nome e sobrenome da sua genitora. Observa-se que de 

fato o nome e sobrenome da genitora do Requerente consta de forma 

errônea na certidão de casamento deste (id n. 10362669), uma vez que o 

nome correto da mesma é Juracy Agueda da Silva, conforme se vê nos 

demais documentos que acompanham a exordial. Ademais, o Ministério 

Público manifestou-se pela procedência do pedido formulado pela 

requerente, conforme manifestação de id n. 12003912. Dessa forma, as 

provas existentes são suficientes à apreciação da matéria e para o 

convencimento deste Juízo, sendo irrelevante a produção de outras 

provas, levando-nos a concluir pela procedência do pedido. Julga-se a 

presente questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, com 

base nos artigo 109 e 112 da Lei nº 6.015/73, que autorizam a retificação 

em assentamento no Registro Civil. Diante do exposto, nos termos no 

artigo 109 e artigo 112, ambos da Lei dos Registros Públicos – 6.015/73, e 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial e, por consequência, 

determino a retificação da certidão de casamento de Juranir Divino da 

Silva (id n. 10362669), da seguinte forma: 1. O nome da genitora fazendo 

constar: Juracy Agueda da Silva. Transitada em julgado a presente, 

expeça-se o mandado de averbação determinando que o Cartório de 

Registro Civil proceda à devida retificação da certidão acima mencionada, 

observando o exposto. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública na forma da lei. Sem custas ante a gratuidade da 

justiça. Cumpridas as diligências acima, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029603-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA DOS ANJOS (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: 1029603-05.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLAUDIO 

SILVA DOS ANJOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Claudio Silva dos Anjos ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 
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MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11851196) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no polegar direito, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

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

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

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

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

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

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

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

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

24/07/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no polegar direito (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º, 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: 1018645-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BENEDITO MODESTO PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Giovani Benedito Modesto Pereira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Dpvat em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros, ambos já qualificados nos autos. Vem a parte requerente 

pugnando pela desistência da ação e, por consequência, sua extinção. 

Intimada a parte Requerida para manifestar sua concordância, quedou-se 

inerte. 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. 11880554) e, por consequência, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, dado 

a assistência judiciária gratuita, por outro lado, condeno a parte 

Requerente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do artigo 98, 

§3º, do mesmo diploma processual já supracitado. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026866-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026866-29.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 23.155,13; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Tornavoi Assessoria Jurídica ajuizou a 

presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de 

Banco do Brasil 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. 12912874) 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 a avença. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 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: 1020907-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Amanda Rodrigues Barbosa 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, e ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço da autora. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 
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839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a 

Requerente tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, 

podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio 

da parte Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10905276) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro inferior direito, quantificada como de média repercussão (50%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 07/09/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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 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. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010762-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010762-59.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX 

Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. João Paulo Carmo de Souza Felix ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Afirma que recebeu na via administrativa a importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Requereu, ao 

fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT remanescente. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão do pagamento na esfera 

administrativa, e ausência dos pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação de endereço do autor. No mérito, argumenta 

acerca da insuficiência probatória do registro de ocorrência, do nexo 

causal não comprovado, bem como, da inexistência de prova da invalidez. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. 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 alega a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir, em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 
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Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. A respeito 

da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação do endereço que o 

autor reside, verifico que a preliminar não merece prosperar, haja vista 

que a declaração de endereço do Requerente é revestida de presunção 

de veracidade. Assim sendo, não há o que se falar em qualquer ausência 

de pressupostos, posto que, a declaração de endereço falso, quando 

provada, o que não é o caso dos autos, acarreta prejuízos e sanções 

previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a faculdade de escolher o 

foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do 

acidente ou local de domicilio da parte Requerida, sendo a ultima opção 

escolhida pelo autor, não havendo o que se falar em ausência de 

requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em questão. No 

que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 10197649) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no punho 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. Ressalta-se que o laudo é conclusivo e 

realizado por perito de confiança deste Juízo, bem como, que não foi 

impugnado no momento oportuno pelo Requerente, haja vista que estava 

presente na solenidade e nada se manifestou quanto a suposto equívoco, 

como realizado na manifestação de id n. 12577433. Ademais, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso entende que “É valido o laudo elaborado por 

profissional médico de confiança do juízo, realizado em mutirão de 

conciliação, sendo desnecessária nova perícia. É condição indispensável 

para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez 

permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74).” (TJ/MT, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação nº 57126/2017, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos 

Filho, D.Julg. 31/05/2017). Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

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

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 10/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria 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 direito (75% de 25%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado 

nos autos que o Requerente já recebeu valor superior ao referido 

montante na via administrativa. Desta forma, em razão do pagamento 

integral do seguro obrigatório na esfera administrativa, não há que se falar 

na existência de responsabilidade da Requerida. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por João 

Paulo Carmo de Souza Félix em face de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A.. Condeno o Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita). Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005788-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. LARANJEIRA DOS SANTOS - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005788-76.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDA Parte Ré: RÉU: L. LARANJEIRA DOS SANTOS - 

EIRELI - ME Vistos etc. DISBAC – DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDA ajuizou a presente Ação Monitória em face de L. 

LARANJEIRAS DOS SANTOS - ME, ambos já qualificados nos autos. 

Consta na inicial que a Requerente é credora da Requerida da quantia de 
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R$51.872,02 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e dois 

centavos) em razão da dívida originada da venda de mercadorias, descrita 

na Nota Fiscal n. 58375 de 02/04/2014, na Nota Fiscal n. 57955 de 

26/03/2014, na Nota Fiscal n. 62369 de 17/07/2014, na Nota Fiscal n. 

57393 de 11/03/2014, na Nota Fiscal n. 51848 de 18/10/2013 e na Nota 

Fiscal n. 54620 de 23/12/2013, sendo que vencidas as datas aprazadas 

para o pagamento, a Requerente não logrou êxito no recebimento, 

restando à dívida em aberto. Ao final requer a procedência da demanda 

constituindo-se em título executivo judicial e demais condenações de 

praxe. A inicial veio acompanhada de documentos Devidamente citada, a 

Requerida deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação. 

Manifestação da Requerente em id n. 11351331. Relatado o necessário. 

Decido. Devidamente citada (id n. 9845911), a Requerida não apresentou 

embargos monitórios e nem pagou a dívida, razão pela qual decreto sua 

revelia e passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso II, do Código de Processo Civil. A Requerente pretende o 

recebimento de valor relativo à dívida referente às Notas Fiscais descritas 

no relatório acima e juntadas nos id n. 4964118, em que a parte Requerida 

não ofertou embargos. Contra o réu revel há presunção de veracidade 

dos fatos não contestados, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, ressalvadas as hipóteses contidas no artigo 345 do mesmo 

diploma processual, o que não é o caso dos autos. O instituto da revelia 

não é absoluto, devendo o juiz reconhecê-lo se da análise dos autos 

verificar que há plausibilidade fática e jurídica de procedência do pedido, o 

que é perfeitamente observado nos autos, em razão da documentação 

acostada com a inicial, conforme já citado acima. A Requerida 

efetivamente deixou de pagar sua dívida e, consequentemente, não 

cumpriu com suas obrigações, restando comprovado que a conversão do 

mandado inicial em mandado executivo se faz necessário. Nesse sentido: 

MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA FISCAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. 

PREQUESTIONAMENTO. Nota fiscal de prestação de serviços é 

documento apto a instruir ação monitória, de acordo com o art. 1102-C do 

Código de Processo Civil. A não apresentação de embargos pela parte ré, 

em ação monitória, implica na constituição do título executivo judicial. 

Sucumbência redimensionada e invertida e de total responsabilidade da 

parte requerida. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70053719795, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/05/2013). Diante do 

exposto, nos termos do artigo 701, §2º c/c artigo 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido 

da inicial, constituindo em título executivo judicial os valores constantes 

das Notas Fiscais n. 58375, n. 57955, n. 62369, n. 57393, n. 51848 e n. 

54620 (id 4964118), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros 

de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento de cada obrigação. 

Condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, intime a autora para que 

traga planilha de cálculo atualizada, nos termos da presente decisão. 

Proceda-se com as anotações da conversão junto à autuação. Intimada 

para trazer memória de cálculo atualizada e não cumprindo a diligência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007138-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA HIROE CHIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007138-02.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAISSA HIROE CHIBA Parte Ré: RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE Vistos etc. Raissa Hiroe 

Chiba ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação de Danos Morais com pedido de Liminar em face de Banco 

Santander S/A e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento, 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. 112022131) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios conforme acordado. Não há que se falar em 

custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020560-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO WILLIAN AMORIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Breno Willian Amorim de Oliveira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Dpvat em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados e representados nos autos. A requerida foi 

citada e apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ocorrência 

de litispendência em razão da existência da ação de número 

1020552-67.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta 

Comarca. Os autos vieram conclusos. Relatado o necessário. Decido. 

Observa-se que a ação de número 1020552-67.2017.8.11.0041, em 

trâmite junto ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Capital é idêntica ao presente 

feito, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos 

pedidos, tanto, que a parte autora nem impugnou o pedido de 

reconhecimento da litispendência, deixando de se manifestar em sua 

impugnação á contestação (ID 12214211). 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: 
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06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2009). 

Sendo assim, o reconhecimento da litispendência faz-se necessário, 

devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança, sem resolução do mérito, 

por consequência, condeno o Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita). Sem custas, dado a assistência judiciária 

gratuita. Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021415-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - CE16744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021415-57.2016.8.11.0041. AUTOR: 

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA RÉU: USINAS 

ITAMARATI S/A Vistos etc. Petrozara Distribuidora de Petróleo LTDA 

ajuizou o presente Pedido de Tutela Cautelar Requerida em Caráter 

Antecedente com pedido de Liminar em face de Usinas Itamarati S.A., 

ambos qualificados e representados nos autos. A Requerente pugnou 

pelo deferimento de tutela para determinar a sustação do protesto do 

Instrumento de Confissão de Dívida inválido firmado entre as partes, com a 

consequente impossibilidade da Requerida inserir seu nome junto ao rol 

dos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de 

documentos. A tutela reivindicada foi deferida e houve a determinação 

para a Requerente formular nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

pedido principal, sob pena de cessar a eficácia da tutela (id n. 4271905). 

A Requerida foi citada, apresentou defesa (id n. 5535137) e interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento (id n. 5538629) contra a decisão que 

deferiu a tutela pretendida na exordial. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso proveu parcialmente o referido recurso, apenas para 

determinar a prestação de caução idôneo e suficiente (id n. 9210447). 

Manifestação das partes (id n. 9596925 e 11161260). Relatado o 

necessário. Decido. Observa-se que a medida liminar foi deferida em 28 

de novembro de 2016 (id n. 4271905), sendo devidamente cumprida no 

ano de 2017, com o retorno do Aviso de Recebimento do Cartório do 4º 

Ofício (id n. 5556401). Aliás, tanto é assim que decorrido quase dois anos 

do deferimento da medida, até o presente momento não houve qualquer 

manifestação da Requerente em sentido contrário. Todavia, até o presente 

momento a Requerente não formulou o pedido principal nos próprios autos, 

inclusive como se comprometeu na exordial, restando, por óbvio, 

transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido em lei. Ressalta-se 

que a decisão que deferiu a tutela pretendida na inicial foi clara ao 

determinar que a Requerente procedesse a formulação do pedido 

principal, sob pena de cessar a eficácia da medida. Assim, cessa a 

eficácia da presente cautelar (art. 309, inciso I, Código de Processo Civil), 

sendo a extinção do feito medida necessária a ser tomada. Neste sentido 

é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – CONCESSÃO DE LIMINAR – 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SE CONFUNDE COM O MÉRITO – 

PERDA DO PRAZO PARA PROPOR AÇÃO PRINCIPAL – ARTIGOS 806 E 

808, I, DO CPC – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA PREVENTIVA – 

CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

– RECURSO IMPROVIDO. Consoante norma insculpida no art. 806 do CPC, 

a ação principal deve ser ajuizada no prazo máximo de 30 dias após a 

efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em 

procedimento preparatório. Do contrário, caracterizada está a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, ensejando a 

extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do 

CPC. (Ap 126862/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 

17/08/2012). Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 

artigo 309, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA o 

presente pedido Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, sem 

julgamento do mérito, revogando a decisão de id n. 4271905. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos 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: 1023478-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO OAB - MT0008883A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DA SILVA GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0016638A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Edson Alves Peixoto ajuizou a presente Ação de Despejo por 

Denúncia Vazia com pedido de Liminar em face de Ivo da Silva Gomes, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente objetiva no 

mérito tão somente o despejo do Requerido do imóvel alugado, sob o 

argumento de que encerrou o prazo da locação e, após tê-lo notificado 

extrajudicialmente para desocupar o imóvel, o mesmo deixou de cumprir a 

solicitação. Com a inicial vieram documentos. Em decisão de ID 9378565 foi 

deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando o despejo do 

Requerido. O Requerido apresentou contestação em ID 10045698, 

alegando preliminarmente, a ausência de comprovação de propriedade do 

imóvel pelo Autor. No mérito, argumentou que sempre cumpriu com suas 

obrigações, bem como, que aluga o imóvel desde abril de 1994 onde teria 

constituído comércio. Explana acerca dos contratos firmados entre as 

partes, bem como, que foi firmado novo contrato de locação entre as 

partes em 10 de maio de 2016, onde ficou estabelecido o prazo de 

locação por mais 05 (cinco) anos, com vencimento em 30 de abril de 2021, 

não havendo o que se falar em prazo de locação por tem indeterminado. 

Ao final, postula pelo acolhimento da preliminar arguida e a extinção do 

feito. No mérito, requer a improcedência da ação. Com a defesa vieram 

documentos. Impugnação á contestação em ID 10343135 rebatendo os 

fatos contidos na defesa e reiterando os termos da inicial. Intimada as 

partes para especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

apenas a parte Autora se manifestou em ID 11265274. Os autos vieram 

conclusos. Relatado o necessário. Decido. Nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil não havendo necessidade de outras provas, até 

pelo entendimento sedimentado dos tribunais, em sintonia com o artigo 5º, 

LXXVIII da Constituição Federal que assegura duração razoável do 

processo passo ao julgamento antecipado da lide. O Requerido alega 

preliminarmente a ausência de comprovação da propriedade do imóvel 

pelo Autor, entendendo que tal situação configura a ausência de 

desenvolvimento válido e regular do processo e, por consequência, o feito 

deve ser extinto. Em que pese os argumentos acima citados, não assiste 

razão a parte Requerida, isso porque é pacificado na jurisprudência que 

relação locatícia é de natureza pessoal, adstrita tão somente ao contrato 

de locação, pouco importando se o referido ato tenha ocorrido com 

participação do proprietário do imóvel. Somado a isso, a Lei 8.245/91 (Lei 

do Inquilinato) que regulamenta a questão em exame, sequer menciona a 

necessidade de a presente ação ser ajuizada pelo proprietário do imóvel. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO- SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - PROVA DE 

PROPRIEDADE DO IMÓVEL- DESNECESSIDADE - REQUISITOS 

PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO - 

RECURSO PROVIDO. A teor do disposto no artigo 489 do Código de 

Processo Civil vigente todas a decisões judiciais devem ser devidamente 

fundamentadas, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em que se 

busca a rescisão do contrato locatício em razão do inadimplemento, a teor 

do disposto na Lei do Inquilinato, não é exigível a prova da propriedade do 

bem para ajuizamento da ação de despejo. Preenchidos os requisitos 
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insertos na Lei Federal 8.245/91 o deferimento da liminar de despejo é 

medida que se impõe. (AI 82739/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016). Ainda se não bastasse, o 

presente feito não esta inserido nas hipóteses previstas no artigo 60 da 

Lei 8245/91. Em assim sendo, afasto a preliminar suscitada pela defesa. 

Com relação ao mérito, é sabido que denúncia vazia é a faculdade de 

rescindir a locação sem a obrigação de demonstrar a razão ou a 

necessidade da retomada do imóvel. Ou seja, as locações contratadas 

com prazo igual ou superior a 30 meses podem ser objeto de despejo para 

retomada, logo após o vencimento do contrato, sem que haja qualquer 

motivo para o pedido, bem como que notifique ou avise o locatário. No 

caso dos autos, por tratar-se de locação não residencial, o art. 56 da Lei 

nº 8.245/1991, é claro quando dispõe que: Art. 56. Nos demais casos de 

locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno 

direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou 

aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário 

permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, 

presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem 

prazo determinado. Feitas as necessárias elucidações, entendo ser 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento 

pugnada pela Requerido no intuito de comprovar a existência de suposto 

contrato de locação firmado entre as partes. Ora, o contrato de locação 

supostamente firmado entre as partes, pelo período de 10/05/2016 à 

30/05/2021, sequer está assinado pelo Requerente, tampouco, pelo 

Requerido, conforme se observa de ID 10045746. Ademais, o referido 

documento diverge do layout dos outros contratos de locação firmados 

entre as partes, basta observar os documentos contidos em ID 10045731 

e ID 10045743, juntados pelo próprio Requerido em sede de contestação. 

Por fim, a última avença firmada entre as partes, ou seja, o contrato de ID 

10045743 estipulou o prazo da locação pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses, compreendendo o período de 01/05/2011 à 30/05/2013, logo, após 

o término do referido prazo a locação passou a ter prazo indeterminado, 

nos termos do artigo 50 da Lei 8245/91. Com efeito, o Requerido alega ter 

firmado contrato com o requerido no ano de 2016, todavia, conforme se vê 

de sua própria contranotificação extrajudicial juntada em ID 9191492, o 

mesmo entregou duas vias do contrato que alega existir para o 

Requerente e que este nunca os devolveu assinado, evidenciando a 

inexistência de pactuação entre as partes, uma vez que tal negócio 

dependia da vontade do Requerente, o qual não tinha mais interesse na 

continuidade da locação. Não obstante a isso, no documento mencionado 

acima produzido pelo próprio Requerido, o mesmo confessa que o 

contrato de locação vigorava por prazo indeterminado. Desse modo, 

realizada a notificação extrajudicial concedendo o prazo de 30 (trinta) dias 

para o Requerido desocupar o imóvel, como ocorreu no caso em exame 

(ID 9191220 e ID 9191233), a procedência da ação com a confirmação da 

tutela concedida é medida adequada. Nesse sentido a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - DUPLO FUNDAMENTO - 

DENÚNCIA VAZIA - INADIMPLEMENTO - COBRANÇA DOS ALUGUÉIS - 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO, IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, LEGITIMIDADE 

RECURSAL - ANÁLISE COM O MÉRITO E REJEITADAS - RAZÕES DE 

RECURSO QUE RECHAÇAM A R. SENTENÇA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE 

PROPRIEDADE - DISPENSÁVEL - INDENIZAÇÃO - FUNDO DE COMÉRCIO - 

INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de 

locação gera uma relação jurídica entre locador e locatário, razão pela 

qual, em princípio, é dispensável a prova da propriedade do imóvel locado. 

Apenas em hipóteses específicas exige a Lei 8.245/91, em seu artigo 60, 

a demonstração da propriedade pelo locador como pressuposto do 

despejo. Não há necessidade de recebimento pessoal pelo locatário ou 

seu representante legal da notificação extrajudicial, sendo suficiente a 

entrega no local constante no contrato de locação avençado. Inviável a 

pretensão de indenização pelo fundo de comércio em sede de 

contestação. Ausência da hipótese prevista no § 3º, do art. 52 da Lei do 

Inquilinato. A inércia do locatário em desocupar o imóvel, após a regular 

notificação, bem como a inadimplência dos aluguéis, conduz a 

procedência da ação. (Ap 18622/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016). AÇÃO DE DESPEJO PARA USO 

PRÓPRIO – IMÓVEL COMERCIAL – LOCAÇÃO POR PRAZO 

INDETERMINADO – DENÚNCIA VAZIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO 

LOCATÁRIO – ART. 57, DA LEI Nº 8.245/91 – REQUISITOS PREENCHIDOS 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de locação 

de imóvel comercial, por prazo indeterminado, pode ser denunciado a 

qualquer momento pelo proprietário, devendo ser fixado o prazo mínimo de 

30 (trinta) dias para a sua desocupação voluntária. Inteligência do art. 57, 

da Lei nº 8.245/91. Não ocorrendo à devolução do imóvel pelo locatário, 

legítima é a ação de despejo ajuizada pelo proprietário com o fito de 

retomar a posse direta do bem, de forma a dar efetividade ao direito 

constitucional de propriedade, insculpido no caput e inc. XXII, do art. 5º, da 

CF. (Ap 150858/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2015, 

Publicado no DJE 02/03/2015). (Grifo Nosso). Assim, reputo 

incontroversos os fatos expostos na petição inicial, devendo tão somente 

materializar judicialmente o direito do Autor na qualidade de locador do 

imóvel, objeto da demanda. Por fim, em que pese os argumentos 

apresentados pelo Autor quanto a suposta condição do Requerido em 

arcar com as custas e despesas processuais, entendo que a simples 

alegação de que o mesmo possui imóveis e grande estoque de peças não 

é suficiente para comprovar tal alegação. Além disso, observo da consulta 

ao sistema Cei/Anoreg contida na impugnação à contestação que as 

informações ali contidas não referem-se tão somente a existência de 

imóveis, bem como, não informa que os mesmos não possuem ônus. Por 

outro lado, o Requerido comprova pelos documentos relacionados ao seu 

Imposto de Renda (ID 10045709 e ID 10045714), que não reúne condições 

de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao benefício da 

gratuidade judicial, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Dessa forma, defiro os benefícios da gratuidade judicial ao Requerido, 

conforme pleiteado em sede de contestação. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Despejo ajuizada por Edson Alves 

Peixoto em face de Ivo da Silva Gomes, para tornar definitiva a liminar de 

despejo concedida na decisão de ID 9378565. Sem custas e despesas 

processuais em razão da gratuidade judicial deferida ao Requerido, por 

outro lado, condeno o mesmo ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no que 

dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma 

processual já citado. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032954-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES DE SOUZA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Julia Rodrigues de Souza Sá propôs o presente pedido de 

Retificação de Registro de Nascimento, a fim de corrigir o nome da sua 

genitora, bem como, fazer constar o nome de seu avô materno. Alegou 

que o sobrenome de seu genitor foi grafado erroneamente constando 

como “Manoel Missias de Sá”, todavia, o correto seria “Manoel Messias de 

Sá”. Ao fim, requer a procedência da ação, alterando o nome de seu 

genitor no registro de nascimento. Com a inicial vieram documentos. O 

Ministério Público Estadual manifestou pela procedência da ação em ID 

11607805. Relatado o necessário. Decido. Trata-se de requerimento 

visando retificação de assento de registro de nascimento da Requerente, 

a fim de retificar o sobrenome de seu genitor em sua certidão de 

nascimento. Observo que de fato houve o mencionado equivoco no nome 

do genitor da Requerente, o qual foi constou como “Manoel Missias de Sá” 

em seu assento de nascimento (ID 10427947). Ademais, o Ministério 

Público Estadual manifestou-se pela procedência do pedido formulado pela 

requerente, conforme manifestação de ID 11607805, bem como, inexiste 

qualquer impugnação quanto ao pedido, autorizando este juízo a julgar o 

feito, nos termos do §2º, do artigo 109, da Lei 6015/73. Dessa forma, as 

provas existentes são suficientes à apreciação da matéria e para o 

convencimento deste Juízo, sendo irrelevante a produção de outras 

provas, levando-nos a concluir pela procedência do pedido. Julga-se a 

presente questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, com 
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base nos artigo 109 e 112 da Lei nº 6.015/73, que autorizam a retificação 

em assentamento no Registro Civil. Diante do exposto, nos termos no 

artigo 109 e artigo 112, ambos da Lei dos Registros Públicos – Lei nº. 

6.015/73, e do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial e, por consequência, 

determino a retificação da certidão de nascimento da requerente Julia 

Rodrigues de Souza Sá, da seguinte forma: 1. O nome do genitor da 

Requerente deverá ser retificado, fazendo constar da seguinte forma: 

Manoel Messias de Sá. Transitada em julgado a presente, expeça-se o 

mandado de averbação determinando que o competente Cartório de 

Registro Civil proceda à devida retificação da certidão acima mencionada, 

observando o exposto. Notifique-se o Ministério Público, bem como, 

intime-se a Defensoria Pública nos termos da Lei. Sem custas ante a 

gratuidade da justiça. Cumpridas as diligências acima, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019172-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019172-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: MARCELO PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcelo Pereira de Souza 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio 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 
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DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. 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. 10892521) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 29/04/2017, 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$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). 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$ 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006146-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEIDE CRISTINA 

SILVERIO DA SILVA Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Cleide Cristina Siveira da Silva ajuizou a presente 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros, ambos já qualificados e representados 

nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A 

Requerida apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da 

demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como 

ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Quanto ao mérito, a Requerente 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10089003) atestou 

que a Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 96 de 692



invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

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

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

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

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

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

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

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

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

24/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão na mão esquerda (50% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de $ 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: 1011305-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ALESSANDRO CARMO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Alessandro Carmo de 

Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação, pugnando 

pela total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. 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. 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. 10489643) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente em um dos dedos do pé esquerdo, quantificada 

como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

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

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

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

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

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

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

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

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 
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funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

28/02/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no primeiro dedo do pé esquerdo (75% de 10%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008637-21.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: GRAZIANY DA SILVA COSTA Parte Ré: RÉU: 

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

etc. Graziany da Silva Costa ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder do Consórcio 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 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço da autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 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 
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dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a 

Requerente tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, 

podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio 

da parte Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10495644) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

pé direito, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 13/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

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

montante referente à lesão de média repercussão no pé direito (50% de 

50%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

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: 1005952-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: RODNAN FERNANDO BARBOSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Rodnan Fernando Barbosa 

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 
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INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida 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. 10088975) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 17/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de residual repercussão na mão esquerda (10% de 

70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º 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: 1020825-46.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

ANDERSON CHAGAS SIQUEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Anderson Chagas Siqueira 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 
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rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10900027) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura torácica, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 08/05/2017, 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 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de residual repercussão na estrutura torácica (10% de 

100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020818-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: MARCOS BENEDITO PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcos Benedito 

Pereira de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 
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disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10895796) 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 29/04/2017, 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 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: 1023035-07.2016.8.11.0041; Valor causa: 

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

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

DOMINGOS DA SILVA SANTIANA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Antonio Domingos da Silva 

Santana 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. 9632657) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no membro inferior 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 
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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 9632657, 

nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida 

na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro inferior 

esquerdo (75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006121-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ICARO MARCIO MAGALHAES Parte Ré: RÉU: 

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

etc. Icaro Marcio Magalhães ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A., ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 
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equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10088580) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior 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 08/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

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

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro inferior 

esquerdo (75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008140-07.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLEITON SILVA DO ESPIRITO SANTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cleiton Silva do Espírito 

Santo 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 
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Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. 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. 10093176) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em um dos dedos do pé 

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 14/01/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), que condiz ao 

montante referente à lesão de intensa repercussão no terceiro dedo do pé 

direito (75% de 10%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022403-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Felipe Aparecido 

Moraes de Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 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. 10903652) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 24/04/2017, 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 
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grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. 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: 1021521-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LUCIANO DA SILVA AMORIM Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Luciano da Silva Amorim 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 
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FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10904951) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/05/2017, 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 

(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 

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. 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.
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Vistos etc. Jeferson Santana Mendes ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro Dpvat S/A, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 
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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. 10073025) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

17/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no ombro direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Por fim, o Requerente objetiva o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, relativo aos gastos com 

assistência médica. A respeito do seguro obrigatório, a Lei n. 6.194/74, 

alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e 11945/2009, estabelece os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. Das provas carreadas com a inicial, observa-se que a 

requerente logrou êxito em demonstrar o nexo causal entre a despesa no 

valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e a lesão oriunda de 

acidente de trânsito, conforme se vê nos documentos de ID 5032847 e ID 

5032847. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação da ré para a 

presente ação, em conformidade com o artigo 405, do Código Civil, no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, em consonância com o art. 406 

do mesmo Código c/c art. 161, §1º, do CTN. Nesse sentido também a 

Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à correção 

monetária pelo índice INPC-IBGE, deve incidir a partir do efetivo 

desembolso (AC n. 10338120024249001-MG, julgado em 07/08/2013). 

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; 2) Condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$390,00 

(trezentos e noventa reais) à título do benefício do seguro obrigatório 

referente as despesas médicas, com incidência de juros legais a partir da 

citação e de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do 

desembolso; e, 03) 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 
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de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Intimem-se.
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JULIENE MARCONDES PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021415-23.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JULIENE MARCONDES PINHO Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Juliene Marcondes Pinho 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. 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 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 
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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. 10899745) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no cotovelo 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 

09/05/2017, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no cotovelo esquerdo (50% de 25%). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Quanto ao pedido 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. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020456-52.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BENEDITA NUNES DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Benedita Nunes da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço da autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 
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apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que a Requerente reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a Requerente tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10900286) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

16/05/2017, 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 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$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no membro superior direito (75% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016939-39.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016939-39.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROBERTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Roberto 

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, a ausência de interesse de agir, em razão da 

necessidade de requerimento administrativo prévio e a ausência dos 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação de 

endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, 

caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10900313) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no seguimento da 

coluna vertebral, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 
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provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 04/12/2016, 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$ 

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 

seguimento da coluna vertebral (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 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. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021535-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021535-66.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOENILSON DA COSTA ARRUDA Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Joenilson da Costa 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 
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IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10900653) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

06/05/2017, 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 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no ombro direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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 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. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023743-23.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: NILSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Nilson Fernando Ferreira 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. 10905969) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como de intensa repercussão (75%), na estrutura torácica, 

quantificada como de residual repercussão (10%), assim como no 

segmento lombar da coluna vertebral, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e as lesões sofridas 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 01/03/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 
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11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional dos membros lesionados, o artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo 

que o Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de intensa repercussão na estrutura crânio 

facial (70% de 100%), de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente a lesão de média repercussão no 

segmento da coluna lombar (50% de 25%), e de R$ 1.350,00 (um mil, 

trezentos e cinquenta reais), referente a lesão de residual repercussão na 

estrutura torácica (10% de 100%), totalizando o valor de R$ 13.162,50 

(treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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$ 13.162,50 (treze mil, cento 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 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: 1006007-89.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VICENTE DIONISIO DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Vicente Dionisio dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 
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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. 10086276) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho 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 

03/12/2016, 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$ 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 puinho 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. 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: 1004797-03.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA MIRANDA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Luciano Pereira Miranda ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 
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Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10811502) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/11/2016, 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, 
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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 superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 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: 1017919-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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: 1017919-83.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. José 

Carlos Pereira ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 
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regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10890460) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 03/11/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de residual repercussão na estrutura crânio facial (10% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005059-50.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VITOR DA SILVA DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Vitor da Silva dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 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. 

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 
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seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10830564) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no segmento da coluna 

vertebral, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 04/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 
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cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão no 

segmento da coluna vertebral (25% de 25%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), cujo montante deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da 

data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Vistos etc. Sandro Santos da Cruz ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

inépcia da inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos 

necessários à propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 
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suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10900068) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo direito, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no tornozelo direito (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. 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 PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida 

ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021838-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CORREIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Valmir Correia do Nascimento ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a 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 
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Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. 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. 10900163) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente, sendo desnecessário a 

complementação do laudo pericial conforme pleiteado pela parte Requerida 

em petição de ID 12397620. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 18/05/2017, 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 

(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 média 

repercussão no tornozelo direito (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 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. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019171-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Clara Maria de Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. 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 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. 10902009) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 
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compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 10/04/2017, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no tornozelo direito 

(50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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 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% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022702-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ZARZENON TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Alessandro Zarzenon Teixeira 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, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 
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confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10904909) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

24/03/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$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 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: 1017165-44.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: GEOVANE ANTUNES DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Geovane Antunes 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 
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permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Afirma que recebeu na via 

administrativa a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 

e cinco reais). Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT remanescente. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão do pagamento na esfera administrativa, e ausência dos 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação de 

endereço do autor. No mérito, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, do nexo causal não comprovado, 

bem como, da inexistência de prova da invalidez. 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 alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir, em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. A respeito 

da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação do endereço que o 

autor reside, verifico que a preliminar não merece prosperar, haja vista 

que a declaração de endereço do Requerente é revestida de presunção 

de veracidade. Assim sendo, não há o que se falar em qualquer ausência 

de pressupostos, posto que, a declaração de endereço falso, quando 

provada, o que não é o caso dos autos, acarreta prejuízos e sanções 

previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a faculdade de escolher o 

foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do 

acidente ou local de domicilio da parte Requerida, sendo a ultima opção 

escolhida pelo autor, não havendo o que se falar em ausência de 

requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em questão. No 

que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 10898648) 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. Salienta-se que o laudo 

médico é conclusivo e realizado por perito de confiança deste Juízo, 

sendo desnecessária designação de nova perícia como pretendido pelo 

Autor (id n. 12554408). Aliás, este é o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – EXAME MÉDICO REALIZADO EM MUTIRÃO – 

VALIDADE – (...). É valido o laudo elaborado por profissional médico de 

confiança do juízo, realizado em mutirão de conciliação, sendo 

desnecessária nova perícia. É condição indispensável para o recebimento 

do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei 

nº 6.194/74). (TJ/MT, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

57126/2017, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, D.Julg. 

31/05/2017. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 12/09/2017, 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 
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dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que o Requerente já recebeu o referido montante na via 

administrativa. Desta forma, em razão do pagamento integral do seguro 

obrigatório na esfera administrativa, não há que se falar na existência de 

responsabilidade da Requerida. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por Geovane Antunes da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Condeno o 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por 

força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). 

Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007606-63.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: WILLIAM GONCALO DE MORAES Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

William Gonçalo de Moraes ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento 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 - 
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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. 10197649) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 08/09/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão na mão esquerda 

(75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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Vistos etc. Jessica Correa Fonseca da Silva ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a inépcia da inicial, haja vista que não houve a 

juntada dos documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. 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 
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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. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão da autora 

é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em 

inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao 

mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

11506312) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro inferior direito, quantificada como de leve repercussão (25%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 12/03/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

no membro inferior direito (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 
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exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida 

ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, 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: 1011073-50.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marleide da Silva Ribeiro dos Santos ajuizou a presente Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Afirma que 

recebeu na via administrativa a importância de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requereu, ao fim, 

a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

remanescente, no valor de R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). 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, a carência da ação por falta de interesse de agir em 

razão de já haver pagado o valor do seguro na esfera administrativa. 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 alega também a carência da ação, sob o 

argumento da falta de interesse de agir em razão de já ter havido o 

pagamento da indenização através da via administrativa, todavia, é 

pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede administrativa 

não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM 

DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO 

PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA 

TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 

GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIDA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE OLIVEIRA CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO APELANTE ITAÚ SEGUROS 

S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O recebimento pela via administrativa do 

pagamento parcial dos valores devidos a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT não retira o interesse de agir da vítima. Gastos 

hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados 

através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente 

presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo 

causal entre os eventos. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

efetivo prejuízo e os juros de mora devem incidir desde a citação, 

conforme estabelece o artigo 405, do Código Civil e a Súmula nº 43, do 

STJ. O valor da indenização do Seguro DPVAT deve ser no máximo de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções 

do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da 

invalidade suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). Quando o autor não obtém êxito 

integral em seu pedido indenizatório deve ser aplicado o disposto no artigo 

21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e 

proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, 

Publicado no DJE 26/07/2013). Desse modo, rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir. No que se refere ao mérito, a autora pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10509868) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no segmento da coluna 

vertebral, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e 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 10/03/2014, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

segmento da coluna vertebral (50% de 25%). No entanto, trata-se de 

ponto inquestionado nos autos que a Requerente já recebeu o referido 

montante na via administrativa, conforme a mesma relatou em sua inicial. 
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Desta forma, em razão do pagamento integral do seguro obrigatório na 

esfera administrativa, não há que se falar na existência de 

responsabilidade da Requerida quanto a esta questão. A requerente 

objetiva ainda o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, relativo aos 

gastos com assistência médica. A respeito do seguro obrigatório, a Lei n. 

6.194/74, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e 11945/2009, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. Das provas carreadas com a 

inicial, observa-se que a requerente logrou êxito em demonstrar o nexo 

causal entre a despesa no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) e a 

lesão oriunda de acidente de trânsito, conforme se vê no recibo contido 

em ID 6030968, aliado aos demais documentos juntados com a exordial. 

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação da ré para a presente 

ação, em conformidade com o artigo 405, do Código Civil, no percentual de 

1% (um por cento) ao mês, em consonância com o art. 406 do mesmo 

Código c/c art. 161, §1º, do CTN. Nesse sentido também a Súmula 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. No que tange à correção monetária pelo 

índice INPC-IBGE, deve incidir a partir do efetivo desembolso (AC n. 

10338120024249001-MG, julgado em 07/08/2013). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente Ação, para: 01) 

Condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 66,00 (sessenta e 

seis reais) à título do benefício do seguro obrigatório referente as 

despesas médicas, com incidência de juros legais a partir da citação e de 

correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do desembolso; e, 02) 

Condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, que serão reciprocamente distribuídos em 50% 

(cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 

86, ambos do Código de Processo Civil. A cobrança em face da 

requerente ficará suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código (justiça gratuita). Transitada em julgado a presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008885-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Manoel Messias Pereira 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos de constituição e de desnvolvimento válido e 

regular do processo em razão da parte Autora não ter pagado o prêmio 

relativo ao seguro Dpvat. 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 - 
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DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida pretende, preliminarmente, seja reconhecida a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo sob o argumento de que a parte Requerente não 

quitou o prêmio relativo ao seguro DPVAT. Todavia, o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso já entendeu que tal fato é irrelevante e não obsta o 

pagamento do seguro, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 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. O fato de o 

proprietário da motocicleta ser a vítima, não descaracteriza a natureza da 

indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Ap 9731/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). Esse 

entendimento também se encontra sedimentando pela Súmula 257 do 

Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”: “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”. Logo, afasto a preliminar arguida. 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. 10095480) atestou que o Requerente apresenta invalidez 

permanente no tornozelo 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 11/01/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um e vinte e cinco centavos), que 

condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no tornozelo 

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. Quanto ao 

pedido do Autor para que seja declarada a inconstitucionalidade da medida 

provisória 451/08, bem como da Lei 11945/2009, tal pretensão não merece 

acolhida, posto que a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada 

improcedente que restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS 

PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA 

DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS 

ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA 

REGULAMENTAÇÃODO SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM 

PODERES ESPECÍFICOS PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS 

AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE 

POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E 

URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE 

DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A 

COMPATIBILIDADEDAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 

ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 

INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS 

ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM 

IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO 

DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO 

HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA 

VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 

MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM 

NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL 

PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.7) O 

DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO 

DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E 

LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO 

DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS 

PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO 

LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALORDA 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE 

INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES 

DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 

DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - 

ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX - julgada EM 23.10.2014 – Publicada 

em 03.12.2014). Assim sendo, não há o que se falar em 

inconstitucionalidade da medida provisória nº. 451/08, bem como da Lei 
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11.945/2009, por consequência, indefiro tal pleito. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010826-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA DA MATA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Julio Cesar da Mata Filho 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, a 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. 10491284) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 
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carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 03/05/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Janderson Jakson Pereira 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, a 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 
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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. 10491078) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 10/10/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

tornozelo esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Quanto ao pedido do Autor para que seja declarada a 

inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº 360/2006 e 451/2008, 

bem como das decorrentes Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, tal pretensão 

não merece acolhida, posto que a questão já fora objeto da ADIN 

4.627/DF, julgada improcedente que restou assim ementada: EMENTA: 1) 

SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS 

DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS 

CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO SEGURO DPVAT.2) A 

PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARAA PROPOSITURA DE 

ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A 

INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) 

RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO 

DPVATEM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A 

COMPATIBILIDADEDAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 

ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 

INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS 

ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM 

IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO 

DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO 

HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA 

VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 

MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM 

NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL 

PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.7) O 

DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO 

DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E 

LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO 

DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS 

PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO 

LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALORDA 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE 

INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES 

DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 

DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - 

ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX - julgada EM 23.10.2014 – Publicada 

em 03.12.2014). Assim sendo, não há o que se falar em 

inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 360/2006 e 451/08, bem 

como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por consequência, indefiro tal 

pleito. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017603-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Walquiria Luciene da Cruz Nascimento 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, a carência da ação, 

por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10896516) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro inferior 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 12/06/2014, 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$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro inferior 

esquerdo (75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 
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Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010739-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALEX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Weliton Alex de Lima ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 
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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. 10465025) 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 

30/06/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Silvia Antônia Paula Oliveira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. 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 

DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão de já ter havido o pagamento do seguro na 

esfera administrativa. No mérito, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, do nexo causal não comprovado, 

bem como, da inexistência de prova da invalidez. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 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 alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 
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INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, a autora pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 10484626) atestou que a Requerente apresenta invalidez 

permanente no pé 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 pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 19/01/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

3.375,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no pé direito (50% de 

50%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos autos que a 

Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme se vê 

no comprovante juntado em ID 9939146. Em assim sendo, o valor 

remanescente do seguro obrigatório que é de direito da autora perfaz a 

importância de R$ 1.012,50 (um mil, 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 Requerente 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$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do pagamento em via administrativa e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. José Manoel 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 
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ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10198703) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 23/11/2016, 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 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. 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 e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006695-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE SOUSA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Solange de Sousa Araújo 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, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço da autora. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 
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segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a 

Requerente tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, 

podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio 

da parte Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10198386) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

quadril 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 15/01/2017, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no quadril 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 e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008274-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUSA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Márcio de Sousa Neves 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, a ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor e a inépcia da inicial, haja vista que não houve 

pedido específico quanto ao valor de eventual indenização. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 147 de 692



parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, que a 

inicial é inepta, pois não contém pedido específico quanto ao valor de uma 

eventual indenização. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e 

contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ademais, como se sabe, nas 

ações que almejam a cobrança do seguro dpvat, a indenização depende 

de apuração do grau de invalidez, bem como, do local lesionado através 

de pericia técnica, para apurar o valor correto da indenização, fato que 

impede a parte indicar qual valor pretende receber. Ou seja, não se fala 

em inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao 

mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10109784) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro inferior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%), no membro inferior direito, quantificada como de intensa 

repercussão (75%) e no punho direito, também quantificada como de 

intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

30/01/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 
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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 com a razão o autor a perceber a quantia prevista 

em lei, no entanto, deverá receber o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) que equivale à lesão média em membro 

inferior esquerdo (50% de 70%), o valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) referente à lesão intensa em membro 

inferior direito (75% de 70%), e o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à lesão 

intensa no punho direito (75% de 70%), totalizando a quantia de R$ 

14.343,75 (catorze mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). No entanto, conforme já citado acima nesta decisão, a lei nº 

6.194/74 em seu parágrafo 3º, II, determina que a indenização para 

invalidez permanente seja limitada em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), logo, o Requerente deverá receber o valor máximo 

previsto em Lei e não o valor relativo a soma das lesões aferidas na 

pericia judicial. 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 reembolso do valor de R$136,00 (cento e trinta e seis reais) 

relativos as despesas médicas suportados pelo Requerente, observo dos 

autos que não houve a juntada de qualquer documento (recibo, 

comprovante, etc) que comprovasse tal despesa, logo, indefiro tal pleito. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 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; 2) Rejeitar o pedido de 

indenização referente as despesas médicas; e 3) Condenar ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que 

serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre 

eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de 

Processo Civil. A cobrança em face da requerente ficará suspensa, por 

inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006834-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETHE DA CUNHA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Donizethe da Cunha Moraes ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor, e a inépcia da 

inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 
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REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, que a 

inicial é inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10109772) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

ombro direito, quantificada como de média repercussão (50%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 17/01/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no ombro 

direito (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019001-52.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Luciano Souza Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 
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compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a carência da ação, por faltar-lhe 

o laudo do Instituto Médico Legal e a ocorrência de litispendência. 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. No 

que se refere à alegação de carência de ação, devido a ausência de 

juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico que a 

Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. A Requerida alega, preliminarmente, a existência de 

litispendência com a ação número 1017162-89.2017.8.11.0041, todavia, ao 

consultar a supracitada ação observei que a mesma foi ajuizada por 

Rosemar Santana Lima, ou seja, parte distinta da presente ação. 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. Logo, sendo as 

partes Requerente destintas, não há o que se falar na existência da 

alegada litispendência. Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 10906124) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada como de leve 

repercussão (25%) e invalidez permanente no pé 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 

01/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no pé direito (25% de 25%), bem como, o valor 

de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), relativa a lesão 

de média repercussão no pé esquerdo (50% de 25%), totalizando o valor 

de R$5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. 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$5.062,50 (cinco mil, 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 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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Vistos etc. Wender Lucas Marques Oro 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 que não está comprovada a invalidez 

permanente alegada na inicial. 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. 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. 10519735) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

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, logo, não prospera as alegações da seguradora Requerida, 

contidas em petição de ID 12365889. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/05/2017, 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 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 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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Vistos etc. Jéssica Lene Torres Simão ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 
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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, a carência da ação 

em razão de já ter sido pago o seguro na via administrativa e a ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço da autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A respeito da preliminar de carência 

da ação por faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico 

que a preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de 

endereço da Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim 

sendo, não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, 

posto que, a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é 

o caso dos autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. 

Destarte, a Requerente tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar 

ação, podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de 

domicilio da parte Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte 

autora, não havendo o que se falar em ausência de requisitos para a 

eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em questão. A Requerida alega 

também a carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir 

em razão de já ter havido o pagamento da indenização através da via 

administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento 

parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da 

parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de 

Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 10845855) atestou que a Requerente apresenta 

invalidez permanente no membro inferior direito, quantificada como de 

intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

23/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida 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 
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funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deveria receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no membro inferior direito (75% de 70%). No entanto, 

trata-se de ponto inquestionado nos autos que a Requerente recebeu na 

via administrativa o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Em assim sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório 

que é de direito da autora perfaz a importância de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Quanto ao pedido de condenação da 

Requerente 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, 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: 1003751-76.2017.8.11.0041
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IVANILDO ROSENDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Vistos etc. Ivanildo Rosendo de Souza ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 
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839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10860041) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no mão direita, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

07/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil e seiscentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante 

referente à lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. 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$ 2.362,50 (dois mil e seiscentos 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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Vistos etc. Dalva Moura da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 
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COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10862329) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de intensa repercussão (75%), bem como, no membro 

superior esquerdo, quantificada como de leve repercussão (25%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente, logo, não prospera as alegações da parte Requerida, 

contidas na petição de ID 12409837. 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 11/12/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro inferior 

direito (75% de 70%), bem como, o valor de R$2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), relativo á lesão 

de leve repercussão no membro superior esquerdo (25% de 70%). Assim, 

a Requerente deverá receber o valor total de R$9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. 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 
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termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de 

R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006206-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marly Gomes de Campos 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 não estar comprovado a alegada invalidez 

permanente nos autos. Ao fim, pugna pela 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. 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. 10893429) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no segmento da coluna 

vertebral, 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 17/09/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no no segmento da coluna vertebral (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022778-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON SOARES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Emilson Soares Maciel 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, a 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 
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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. 10895160) 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 

28/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no ombro direito (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinta e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Eliana Maria de Almeida 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 
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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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. 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. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a 

Requerente tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, 

podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio 

da parte Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10845692) 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 02/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 
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11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no tornozelo direito 

(50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006747-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CHAVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Benedita Chaves de Oliveira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S/A e Federal Seguros S/A, todos já 

qualificados 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. Afirma que recebeu na via administrativa a importância de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT remanescente, no valor de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 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. As Requeridas 

apresentaram contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva da requerida Federal Seguros S/A e a carência da ação, por já ter 

havido o pagamento do seguro na esfera administrativa. No mérito, argui a 

existência de prescrição, bem como, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, do nexo causal não comprovado, 

bem como, da inexistência de prova da invalidez. 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 alega também a carência da ação, sob o 

argumento da falta de interesse de agir em razão de já ter havido o 

pagamento da indenização através da via administrativa, todavia, é 

pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede administrativa 

não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM 

DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO 

PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA 

TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 

GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIDA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE OLIVEIRA CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO APELANTE ITAÚ SEGUROS 

S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O recebimento pela via administrativa do 

pagamento parcial dos valores devidos a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT não retira o interesse de agir da vítima. Gastos 

hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados 

através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente 

presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo 

causal entre os eventos. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

efetivo prejuízo e os juros de mora devem incidir desde a citação, 

conforme estabelece o artigo 405, do Código Civil e a Súmula nº 43, do 

STJ. O valor da indenização do Seguro DPVAT deve ser no máximo de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções 

do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da 

invalidade suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). Quando o autor não obtém êxito 

integral em seu pedido indenizatório deve ser aplicado o disposto no artigo 

21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e 

proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, 

Publicado no DJE 26/07/2013). Desse modo, rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir. No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida Federal Seguros S/A, entendo que a mesma não merece 

acolhimento, isso porque qualquer seguradora que atua no sistema é 

legitima para responder e, se for o caso, pagar valor referente ao seguro 

obrigatório. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

entendeu: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT )- 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT 

- CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência 

pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório ( DPVAT ), nos termos 

do artigo 7º , caput da Lei n.º 6.194 /74, com a redação dada pela Lei n.º 

8.441 /92. São beneficiários da vítima fatal de acidente automobilístico os 

seus filhos e é deles o direito de perceber a verba securitária, porque tal 

direito não se submete à partilha por herança. Não configura falta de 

interesse de agir quando a alegação de pagamento administrativo da 

indenização do seguro obrigatório ( DPVAT ) poderia ter sido produzida 
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pela própria parte. A correção monetária deve incidir a partir da data do 

efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ. (Ap 

37281/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/09/2011, Publicado no DJE 16/09/2011). Desse 

modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Federal 

Seguros S/A. As seguradoras Requeridas alegaram ainda a ocorrência de 

prescrição. A questão ora discutida é regida pelo artigo 206, §3º, do 

Código Civil, que estabelece como sendo trienal o prazo prescricional 

incidente na espécie, pois, especificamente, trata de seguro obrigatório, 

cujo prazo inicia-se da data do acidente, salvo se provado que a vítima 

esteve em tratamento médico, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, é 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRESCRIÇÃO 

TRIENAL RECONHECIDA – DATA DA CONTAGEM DO INÍCIO DO PRAZO – 

REGRA DE TRANSIÇÃO – ARTIGO 2.028 DO CC/02 – RECURSO 

DESPROVIDO. O prazo prescricional para a propositura da Ação de 

Cobrança de seguro obrigatório DPVAT é o previsto no artigo 206, § 3º, IX, 

do Código Civil de 2002, qual seja 03 (três) anos. Inteligência do verbete n 

º. 405 da Súmula do STJ. É imperioso o reconhecimento da prescrição se 

entre a data do acidente e da propositura da ação de cobrança 

decorreram mais de 3 (três) anos, e a vítima não provou que esteve em 

tratamento médico durante esse período. Aplicada a Regra de Transição, 

conforme estabelecido no artigo 2.028 do Novo Código Civil. (Ap 

72113/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013). APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – DATA DA CONTAGEM DO INÍCIO 

DO PRAZO – MOMENTO DO ACIDENTE – INVERSÃO E MAJORAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Salvo prova em contrário, o prazo prescricional inicia-se a 

partir do acidente nas ações de cobrança do seguro obrigatório, quando 

se presume ter a vítima tomado conhecimento da sua invalidez 

permanente, máxime quando não há prova de tratamento médico após a 

alta hospitalar. Mantida a sentença, não há que se falar em inversão e 

majoração de honorários advocatícios. (Ap 52170/2012, DES. ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2012, 

Publicado no DJE 16/10/2012). No caso em exame, a Requerente sofreu o 

acidente em 07/09/2007, contudo, somente tomou conhecimento de sua 

invalidez permanente em 20/02/2010 em razão da expedição do Laudo de 

Exame Complementar nº. 01-02-0449-02/2010, confeccionado pelo 

Instituto Médico Legal de Mato Grosso, conforme se vê em ID 7326449. 

Posteriormente aos fatos acima citados, a Requerente ajuizou em 

03/03/2011, Ação de Cobrança do Seguro Dpvat perante o 5º Juizado 

Especial Cível desta Comarca, registrado sob o número 

45312-33.2011.8.11.0001, contudo, o feito foi extinto em razão da 

incompetência para processar e julgar a ação. Ora, como é consabido, 

havendo citação válida em outro processo, há a interrupção do prazo 

prescricional, conforme preconizava o artigo 219, §1º, do Código de 

Processo Civil de 1973, à época vigente, o qual transcrevo: Art. 219. A 

citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a 

coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora 

o devedor e interrompe a prescrição. §1º A interrupção da prescrição 

retroagirá à data da propositura da ação. No mesmo norte, a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

PRESCRIÇÃO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA. Os argumentos invocados têm pertinência lógica com a 

pretensão de reforma da decisão atacada pelo recurso. PRESCRIÇÃO. 

Caso em que a parte autora promoveu ação de cobrança anteriormente, 

sendo extinta sem a resolução do mérito. Haja vista a citação válida 

daquele feito, interrompe-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 202, I 

do Código Civil e art. 219, § 1º do Código de Processo Civil. Prescrição 

mantida. (TJ-RS - AC: 70046918447 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Data de Julgamento: 30/05/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 11/06/2012). Pois bem, no caso presente, verifico 

que a alegação de prescrição não merece guarida, veja. A Requerente, 

como já dito acima, ajuizou ação no 5º Juizado Especial Cível desta 

Comarca, ainda no ano de 2011, ou seja, dentro do prazo prescricional. 

Todavia, aquele Juízo, após a citação válida da seguradora ré, sentenciou 

o feito sem julgamento do mérito em 11 de março 2014, oportunidade que 

houve interrupção do prazo prescricional. Assim, devido o ajuizamento da 

presente Ação de Cobrança no dia 09/03/2017 em face das rés, 

observa-se que os prazos prescricionais previstos no ordenamento 

jurídico pátrio foram devidamente observados, em razão da interrupção do 

prazo prescricional, nos termos do artigo 219, §1º, do Código de Processo 

Civil de 1973, à época vigente, atual artigo 240, §1º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Desta forma, não há que se falar na prescrição do 

direito da Requerente em cobrar a indenização decorrente do acidente 

automobilístico ocorrido no dia 07/09/2007, de modo que, afasto a 

preliminar de prescrição suscitada. No que se refere ao mérito, a autora 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10899868) atestou 

que a Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. O art. 5º da Lei nº 6.194/74, dispõe o seguinte: Art . 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Na data de ocorrência do sinistro 

(07/09/2007), ainda não vigorava a Lei nº 11.482 de 31/05/2007 

(conversão em Lei da MP 340/2006), nem a MP 451/08 de 15/12/2008, que 

deram nova redação, entre outros, ao artigo 3º da Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, 

dispunha a Lei nº 6.194/74 que os “danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares” 

(art. 3º, “caput”), sendo de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte (a); até 40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de 

invalidez permanente (b), e de até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (c). A partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as 

indenizações devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor 

certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até 

R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Todavia, o 

§1º, do artigo 5º, da Lei nº 11.482/2007 manteve o critério do salário 

mínimo, previsto na redação originária do art. 3º da Lei nº 6.194/74, para 

os casos anteriores à sua edição (art. 24, III), dispondo sobre a matéria da 

seguinte maneira: Art. 5º (...). § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (...). Portanto, para os casos de indenização 

securitária devida em razão de fatos danosos anteriores à vigência da Lei 

nº 11.482/2007, deve ser observado, conforme a hipótese concreta 

(morte, invalidez ou ressarcimento de despesas), o valor do maior salário 

mínimo vigente no País na época da ocorrência do sinistro, a qual se 

encontrava no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). No caso em 

tela, o valor máximo, à época do sinistro, a título indenizatório era de R$ 

15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), correspondentes a 40 (quarenta) 

vezes o salário mínimo vigente na época (R$ 380,00). Deste modo, 

entendo que a Requerente deveria receber o seguro obrigatório na 

importância de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), que condiz 

ao montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que a Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Em assim 

sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório que é de direito da 

autora perfaz a importância de R$ 4.476,25 (quatro mil e quatrocentos e 

setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (07/09/2007). 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 as Requeridas ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.476,25 

(quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do pagamento em via administrativa e acrescido 
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de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar as Requeridas 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: 1008079-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Max Souza Costa ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

inépcia da inicial, haja vista que o Requerente não atribuiu o valor que 

pretende receber quanto ao seguro obrigatório. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada da indicação do valor que se pretende 

receber relativo ao seguro obrigatório. Ocorre que a exordial especifica a 

causa de pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão 

do autor é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala 

em inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Ademais, cumpre-me ressaltar que o Código de Processo Civil em seu 

artigo 324, §1º, III, prevê a possibilidade do pedido ser genérico, quando o 

valor depender de ato, como no caso em exame, o qual se mostra 

impossível atribuir um valor a ser recebido antes da realização da pericia 

técnica. Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 10107644) atestou que o Requerente apresenta invalidez 

permanente no membro superior esuqerdo, 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, logo, se mostra desnecessário a 

complementação do laudo pericial pugnado pela Requerida em petição de 

ID 12338527. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/02/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 
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da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017595-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI BEIJAMIM PINHEIRO OAB - 580.498.781-04 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Lucas Pereira Pinheiro 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, a 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 - 
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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. 11160953) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%), bem como, no 5º dedo da mão direita, 

de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

11/03/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no punho direito (50% de 25%), bem como o 

valor de R$1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), relativa a 

lesão de intensa repercussão no 5º dedo da mão direita (75% de 10%). 

Assim sendo, o Requerente deverá receber o valor total de R$2.700,00 

(dois mil e setecentos reais). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006709-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)
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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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Miriam Rodrigues Ferreira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 
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PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10107323) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

29/07/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão 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 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 
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arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006234-79.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Y. S. de S., menor impúbere, devidamente representada por 

seu genitor Ilton Sérgio Medeiros de Souza, ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço da autora. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. O 

Ministério Público Estadual se manifestou em ID 12840940. 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. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que a Requerente reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a Requerente tem a 
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faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10081733) 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 

02/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro 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. 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 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009340-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMBERG BALIEIRO DE MORAES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12748505, alegando a existência de vícios na sentença 

prolatada nos autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios 

de sucumbência foram arbitrados indevidamente. Certidão de 

tempestividade em ID 12911746. Manifestação da parte Embargada em ID 

13044217. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege matéria já 

superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão recorrida 

é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, em razão do disposto no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, 

e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a 

obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado recurso de 

fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos de 

declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que por 

sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna 

a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a existência de 

contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, pois 

havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro que não o 

presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de ID 12606837. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035735-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CONCEICAO LEITE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Alfredo Conceição Leite Ribeiro ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 
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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, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12337944) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (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 
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lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/04/2017, 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$ 

2.531,50 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

tornozelo esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,50 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006813-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Vistos etc. K. N. do N., menor impúbere, devidamente representado por 

seu genitor Reginaldo Nunes Serrilho, 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, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e a carência da ação, por faltar-lhe o laudo do 

Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10088654) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no polegar esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 19/12/2016, 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 

polegar esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Quanto ao pedido 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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Vistos etc. Kelson Santos Alves 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, a ausência de interesse de agir, 
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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. 10902150) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

22/02/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 
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em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no pé direito (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017899-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DUARTE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Janio Duarte dos Reis 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, a 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 172 de 692



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. 6734199) 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 05/01/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Cumpre-me registrar ainda que não há o que se falar no descabimento do 

pedido de indenização pelo seguro Dpvat em razão do Requerente já ter 

lesionado o mesmo membro em acidente distinto ao noticiado nestes autos, 

tendo inclusive, recebido o valor do seguro por meio de outro ação, à 

época ajuizada, conforme alegou a Requerida em petição de ID 9627382. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já entendeu 

recentemente: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194 /74 – 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO 

MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Provado o acidente causado por 

veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia 

médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. A 

existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que 

causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas 

indenizações, por se tratar de lesões independentes. (Ap 138346/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016). Assim sendo, 

tratando de dois acidentes distintos e em datas diferentes, ainda que 

ambos acarretaram lesão no mesmo membro, é possível o recebimento do 

seguro Dpvat, logo, afasto as alegações trazidas pela seguradora 

Requerida. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 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: 1014213-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Adailton Moreira 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 
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IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10901461) 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 

13/02/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no ombro direito (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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 
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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 e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032351-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Adacio de Oliveira 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, carência 

da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal, ausência dos 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação de 

endereço do autor e a carência da ação em razão da não juntada de 

Boletim de Ocorrência. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 
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que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. A Requerida alega, preliminarmente, a carência da 

ação em razão da não juntada de Boletim de Ocorrência, entendendo que 

o referido documento é imprescindível para demosntrar a ocorrência do 

acidente noticiado nos autos. Ocorre que tal argumento não merece 

prosperar, isso porque o aludido documento é prescindível, podendo ser 

substituído pela Certidão de Ocorrência nº. 1237/2017 do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, juntado em ID 10342111, o qual 

descreve o acidente e as lesões sofridas, suprindo a ausência do Boletim 

de Ocorrência. Nesse sentido, como bem citou a parte Autora em sua 

impugnação, já entendeu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

recentemente: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU 

CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES 

SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – 

NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO 

E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – VERBA HONORÁRIA 

SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS 

DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ap 167247/2016, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017). Desta forma, afasto a referida 

preliminar suscitada. 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. 12346167) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 24/07/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 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: 1025515-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINY BENEDITA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Karoliny Benedita Santos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 
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Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11484320) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no 1º dedo do pé direito, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

13/06/2017, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no tornozelo direito (75% de 10%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. 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) 
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Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026937-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA LARA GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Lorena Lara Gonçalves de Queiroz ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11485316) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no mão esquerda, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 
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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 

17/07/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no mão esquerda (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 PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, 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: 1018498-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIO FERREIRA CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fabio Ferreira Cabral 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 
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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. 10892288) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%), assim como na 

estrutura crânio facial, quantificada como de residual repercussão (10%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas 

pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 13/04/2017, 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$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

tornozelo esquerdo (75% de 25%), 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 crânio facial, totalizando a importância de R$ 

3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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$ 3.881,25 (três mil, 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

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: 1025654-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALINA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Elizabeth Gonçalina de Campos 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 
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infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a 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. 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 ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11485935) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/06/2017, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de leve repercussão no membro superior 

esquerdo (25% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027277-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KUIMBERLY KAROLINE TURATI (AUTOR)
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Vistos etc. Kuimberly Karoline Turati 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11499587) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/06/2017, 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 
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estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro superior esquerdo (25% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, 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: 1018937-42.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL PEREIRA SARDINHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Manoel Pereira Sardinha ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 
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ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10893431) 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 

17/03/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027122-69.2017.8.11.0041
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FRANCISCO DE LARA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Francisco de Lara Rosa 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 
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carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11504996) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura toráxica, 

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 

12/06/2017, 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 
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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$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no tornozelo direito (25% de 100%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, 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: 1018580-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS COSTA (AUTOR)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018580-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON DOS SANTOS COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Adilson dos Santos Costas 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 186 de 692



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. 10904720) 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 28/05/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035870-90.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Vistos etc. Gilberto Oliveira Solidade 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 
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ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12338363) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente mão direita, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

03/09/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no tornozelo direito (50% de 70%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033582-72.2017.8.11.0041
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Vistos etc. Adjair Pereira da Cruz ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando a inexistência de prova da alegada invalidez 

permanente. Ao fim, pugna pela total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 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. 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. 12338773) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 07/05/2017, 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 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão na mão direita (50% de 

70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

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: 1017170-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Adeliane do Nascimento Campos ajuizou 

a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, e carência da ação, por faltar-lhe o 

laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Intimada para 

impugnar, a Requerente quedou-se inerte. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. 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 

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. 10897427) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho 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, 
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invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

26/02/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no joelho esquerdo (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 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: 1018264-49.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DEVANILZA SANTANA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Devanilza Santana Almeida ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 
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da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10900779) 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 

02/05/2017, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil, 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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Vistos etc. Josino Alves dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a carência da ação, por já ter 

havido o pagamento do seguro obrigatório Dpvat na esfera administrativa. 

No mérito, argumenta acerca da insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, do nexo causal não comprovado, bem como, da inexistência 

de prova da invalidez. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 
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carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 12342372) atestou que o Requerente apresenta invalidez 

permanente no membro inferior esquerdo, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 07/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que o Requerente já recebeu o referido montante na via 

administrativa, conforme se vê no comprovante de transação bancária 

juntado em ID 12635936. Desta forma, em razão do pagamento integral do 

seguro obrigatório na esfera administrativa, não há que se falar na 

existência de responsabilidade da Requerida. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por Josino 

Alves dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código 

(justiça gratuita). Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021759-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEBER LEMES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cleber Lemes Duarte 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. 10900476) 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 22/08/2016, nos termos da 
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Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de 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: 1026766-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HANNATHIEL JULIAO CAMARGO VAZ DE MELO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Hannathiel Juliao Camargo 

Vaz de Melo ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, e ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço do 

autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 
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pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11471494) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

direito, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/07/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional 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%). 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$ 2.362,50 (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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Vistos etc. Gilson Carvalho de Brito 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, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a 
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ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12343017) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

07/02/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 
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enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 3.375,50 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no pé direito (50% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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$ 3.375,50 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

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: 1026879-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO ALEXANDRE NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Adriano Alexandre Nunes ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. 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 - 
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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. 11491498) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 

quantificada como de leve repercussão (25%), assim como 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 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 14/07/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional 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$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a lesão 

de média repercussão no punho esquerdo (50% de 25%), totalizando o 

montante de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. 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$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034626-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Suzana Moreira da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 
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parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12343322) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de completa repercussão (100%). 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 06/08/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de completa repercussão no membro inferior 

esquerdo (100% 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$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e 

cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 
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Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014858-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES AZEVEDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014858-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA LOURDES AZEVEDO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Maria Lourdes Azevedo da 

Costa ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11150845) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo direito, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 
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valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

30/03/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 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 tornozelo 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. 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: 1011920-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO LUIZ TRIACA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fernando Luiz Triaca ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 
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pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10848576) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/05/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão na mão esquerda 

(75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 
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ATLANTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)
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Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13256391 designo o 

dia 03/09/2018, às 11:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13256513 designo o 

dia 03/09/2018, às 12:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002972-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13256589 designo o 

dia 03/09/2018, às 12:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-06.2018.8.11.0041

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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13257001 designo o 

dia 03/09/2018, às 08:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032355-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13257092 designo o 

dia 03/09/2018, às 08:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEDROSO DE MORAES (AUTOR)

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13256718 designo o 

dia 03/09/2018, às 09:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032203-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13257152 designo o 

dia 03/09/2018, às 09:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013105-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GRACIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13248106 designo o 

dia 26/09/2018, às 09:45, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013270-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PIRES 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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13248124 designo o 

dia 26/09/2018, às 10:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013298-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIOMAR JOAQUIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13248140 designo o 

dia 26/09/2018, às 10:15, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013333-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LANZONI (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13248152 designo o 

dia 26/09/2018, às 10:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013375-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOUZA CHAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13248270 designo o 

dia 26/09/2018, às 10:45, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012635-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13252354 designo o 

dia 26/09/2018, às 11:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012647-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA PEREIRA FELLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13252373 designo o 

dia 26/09/2018, às 11:15, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003150-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13279136 designo o 

dia 26/09/2018, às 11:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003709-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SANTANA DE CAMPOS (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13279165 designo o 

dia 26/09/2018, às 11:45, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003144-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAISON SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13279285 designo o 

dia 26/09/2018, às 12:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033573-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO MELLIM (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOGUEIRA VAZ & SOUSA MONTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON DA SILVA VAZ (EXECUTADO)

IVANILDE NOGUEIRA RAMOS VAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. nº 13445819 e nº 

13445776.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026721-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AERO COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 
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prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003591-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DO MOINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARTINE (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. nº 13446390 e nº 

13446235.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº13446487.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº13446614.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001896-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEFH MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº13446706.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035538-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGESA ENGENHARIA S/A (RÉU)

J C GRACIANO - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº13446809.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001179-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

CS SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

CULTURA INGLESA S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº 13447223.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036412-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BRITO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº13447302.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013637-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRYQUE OLIVEIRA TORQUATO DA SILVA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, fundamentado no que dispõe o§ 

3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente 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 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013635-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FERREIRA MINARE (REQUERENTE)

CLAUDIO FERREIRA MINARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MAGURNO FERNANDES OAB - MG97217 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1013635-95.2018.8.11.0041 Vistos, Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte Requerente para 

comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Consigne-se 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, 

estando preenchido 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 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: 1014490-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BENEDITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente 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 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014514-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1014514-05.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Carta 

Precatória Objetivando Busca e Apreensão de Veículo, fundamentado na 

disposição contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino sua redistribuição da presente missiva a uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital - MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES GALVAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1001941-32.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Além disso, consigno que, nos termos da 

Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e 

a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Compulsando os autos, verifico que a Requerente juntou 

“imagens” aleatória de cobranças e faturas parcialmente ilegíveis, sem 

denominar corretamente cada documento juntado, dificultando em muito os 

trabalhos do judiciário, sobretudo o exercício do direito de defesa. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Requerente EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, para querendo (artigo 321 do CPC): 1) Juntar aos autos 

cópia da atual Declaração de Imposto de Renda, holerite, etc., a fim de 

demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) Juntar aos autos 

corretamente e de forma legível as provas que entender necessárias à 

demonstração da veracidade dos fatos, denominando adequadamente os 

arquivos, indicando quais documentos já anexado deverão ser riscados, 

sob pena de indeferimento da inicial. Saliento que após a identificação os 

documentos serão riscados e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035701-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT0015747A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJe nº1035701-06.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.10919793, apresentada voluntariamente pela parte Autora, 

para juntar aos autos comprovante de renda para subsidiar o pedido de 

gratuidade da justiça e reiterou o pedido de tutela de urgência formulado 

na exordial. Verifico que a inicial carece de saneamento de vícios 

grosseiros que impossibilitam a admissibilidade da ação. Isto porque, além 

de não estar de acordo com os preceitos legais da atual lei processual, o 

preambulo está fundamentado na Lei nº9.099/1995 e, embora cite o 

instituto da tutela de urgência em algum ponto da causa de pedir, no corpo 

da exordial e na formulação dos pedidos, a Requerente fundamentou o 

pleito em dispositivos revogados do CPC/73, especialmente o pedido de 

tutela, demonstrando total imperícia e descuido na elaboração da peça. 

Destaco ainda a não observância do artigo 319 do CPC, principalmente no 

que tange a qualificação das partes (obrigatoriedade da indicação do 

endereço eletrônico), como dito, fundamentos jurídicos do pedido, provas 

da demonstração da verdade dos fatos alegados (suspensão do serviço) 

e a opção pela realização da audiência de conciliação do artigo 334 do 

CPC. Não obstante a isso, a Requerente reiterou o pedido de tutela de 

urgência (Id.10919793), reafirmando a suspensão dos serviços 

oferecidos pela Requerida, sem juntar aos autos qualquer elemento de 

prova capaz de corroborar tal alegação. Relembro que o direito 

consumerista elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC não afasta da parte 

Autora a obrigação de trazer aos autos elementos mínimos para a 

constituição de seu direito (artigo 373, inciso I do CPC). Tais 

circunstâncias dificultam sobremaneira não só a correta instrução do feito, 

como também o exercício do direito de defesa. ANTE O EXPOSTO, 

concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para ADITAR A 

INICIAL, a fim de sanar as inconsistências supra apontadas, 

especialmente: 1) Adequar a qualificação das partes nos exatos termos 

do artigo 319, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Adequar os 

fundamentos jurídicos do pedido, formulando corretamente os pedidos ao 

rito processual escolhido, sob pena de indeferimento da inicial. 3) 

Esclarecer com exatidão o pedido de tutela de urgência pretendido à luz 

do CPC/2015, devendo comprovar nos autos o a alegada suspensão dos 

serviços pela Requerida, sob pena de indeferimento do pedido. 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014401-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014401-51.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Além disso, não trouxe aos autos qualquer 

elemento de prova da alegada suspensão dos serviços pela Requerida, 

mesmo sendo perfeitamente possível a extração do “status” da unidade 

consumidora no sitio virtual da Ré. Desta feita, INTIME-SE a parte 

Requerente EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

querendo (artigo 321 do CPC): 1) Juntar aos autos cópia da atual 

Declaração de Imposto de Renda, holerite, etc., a fim de demonstrar não 

possuir renda suficiente para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) Juntar aos autos elementos que 

comprovem a suspensão do serviço pela Requerida, sob pena de 

indeferimento parcial do pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038271-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA MARIS SALGADO DE MACEDO (AUTOR)

CLAUDIO ANTONIO FERREIRA DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038271-62.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 

321 do CPC, para querendo, juntar aos autos cópia da atual Declaração de 

Imposto de Renda, holerite, etc., a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011189-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALVINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011189-22.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Saliento que, declaração unilateral de renda 

e pobreza é insuficiente para corroborar a alegada condição de 

miserabilidade. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para 
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querendo, juntar aos autos cópia da atual Declaração de Imposto de 

Renda, holerite, etc., a fim de demonstrar não possuir renda suficiente 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013335-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1013335-36.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora informou formulou pedido de concessão do 

beneficio da assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova 

da alegada condição de hipossuficiência. Além disso, observo que na 

narrativa fática do boletim de ocorrência anexado ao Id.13240535 pág.2 a 

Requerente informa que a pessoa que contraiu a dívida em seu nome foi 

“Pedro Paulo Lisboa com endereço na rua Barão de Melgaço/Cuiabá” (sic), 

não havendo esclarecimento na exordial acerca da alegada informação, o 

que fragiliza a alegação de desconhecimento absoluto da origem do débito 

e por consequência a concessão da tutela provisória liminarmente. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) 

Juntar aos autos cópia da atual Declaração de Imposto de Renda, holerite, 

etc., a fim de demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) 

Esclarecer a incongruência entre a alegação de desconhecimento total do 

débito reputado inexistente e a indicação do nome completo do terceiro 

Pedro Paulo Lisboa como sendo suspeito de ter realizado a transação em 

nome da Autora, com elucidação do grau de ligação entre ambos que 

possibilitaria o acesso do terceiro aos dados da Requerente, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007225-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA OAB - 996.998.771-20 

(REPRESENTANTE)

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007225-21.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13194059 ao Id.13194288, em que a parte Autora, intimada a 

justificar fazer jus à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, comprovou o recolhimento das custas processuais de 

distribuição. Compulsando os autos, verifico incongruências na exordial 

que impossibilitam o recebimento da ação, bem como a análise do pedido 

de tutela provisória. Assinalo que a parte Autora não cumpriu com rigor o 

artigo 319 do CPC, especialmente no que se refere a qualificação correta 

das partes (inciso II – indicação do endereço eletrônico), o pedido com 

suas especificações (artigo III), juntada de provas que pretende 

demonstrar a verdade dos fatos (inciso VI) e a opção pela realização ou 

não da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC (inciso VII). 

Consigno que, a cautelar de exibição de documentos não foi recepcionada 

pelo novo Código de Processo Civil, ou seja, não foi mantida como 

procedimento cautelar típico, restando inserida no capítulo das provas em 

geral (Capítulo XII), passando a ser tratada unicamente como meio de 

prova de caráter incidental (fase instrutória), nos termos dos artigos 396 e 

404 do CPC. Assim, nos casos em que a exibição pretendida tenha 

escopo probatório, poderá ser deduzida nos próprios autos da ação de 

conhecimento que se pretenda ajuizar, não podendo perder de vista que 

para o deferimento do pedido DE EXIBIÇÃO na modalidade INCIDENTAL, 

exige-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 397 do CPC. 

No caso dos autos, a despeito da parte Autora alegar a impossibilidade de 

acesso às informações relativas ao negócio jurídico noticiado, tal situação 

não elide a Requerente de individualizar de forma tão completa quanto 

possível, que tipo de informação/documento que pretende seja exibido 

pela Requerida, demonstrando não observância ao artigo 397 do CPC. 

Saliento que, a partir dos documentos anexados à exordial, a Requerente 

possui condições de individualizar, ainda que minimamente, sua pretensão 

antecipada, contudo, a causa de pedir e o pedido são formulados de 

maneira genérica, não sendo adequado imputar ao juízo a busca pelas 

informações existentes nos documentos a fim de suprir a omissão 

desalinhada da parte Autora, que sequer indicou os elementos capazes 

de especificar a pretensão exibitória, dificultado o acolhimento total do 

pleito provisório. Da mesma forma, a Autora foi indeterminada no tocante 

aferição dano material pretendida, fazendo constar que objetiva a 

responsabilização da Requerida pelo valor total das dívidas contraídas 

pela Requerente e os juros gerados pela demora do adimplemento, as 

quais devem ser ressarcidos (Id.12225517 pág.15), chegando a afirmar 

que realizou o pagamento de uma das faturas enviadas pela Ré. Na 

sequência, afirma que a Autora adquiriu inúmeros bens dos quais não 

necessitava (Id.12225517 pág.16). Concomitantemente, a Requerente 

alega não ter precisão quanto ao pedido de dano material, tendo em vista a 

ausência de informação da Ré no tocante ao débito do cartão de crédito 

impugnado, o que contraria ao menos parte da narrativa do parágrafo 

anterior, tendo em vista que, pelo menos o valor pago pela fatura enviada 

e os “inúmeros bens adquiridos”, em tese, possibilitariam a Autora declinar 

na exordial e nos pedidos sua pretensão a título de dano material, ou 

formular adequadamente o pedido final no tocante ao pleito (eventual 

pretensão liquidanda) indicando quais os “inúmeros bens” comporiam o 

prejuízo reclamado juntamente com as “dividas” conhecidas no decorrer 

da instrução, se for o caso. Por fim, constato que a Autora embasa a 

causa de pedir no suposto favorecimento ilícito da Requerida em negociar 

com consumidor incapaz (interditado judicialmente), porém não juntou aos 

prova do cumprimento do que dispõe o artigo 93 e artigo 94 da Lei 

nº6.015/73 no tocante a averbação da condição de interditada à margem 

do registro civil da Requerente, a fim de subsidiar o alegado ilícito 

praticado pela Requerida em fornecer crédito à pessoa incapaz. Assim, a 

ausência de indícios que constituam o probabilidade do direito do Autora, 

impossibilita o recebimento da ação e/ou o deferimento de tutela provisória, 

já que o direito elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC (inversão do ônus 

da prova) não desincumbe o consumidor de comprovar com concretude 

seu direito. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de Processo Civil, 

EMENDAR A INICIAL, para querendo: 1) Cumprir rigorosamente os 

requisitos elencados no artigo 319 do CPC, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2) Esclarecer/individualizar com precisão a pretensão 

exibitória, sob pena de indeferimento parcial do pedido de tutela de 

urgência. 3) Formular adequadamente os pedidos de acordo com a 

pretensão autoral para a tutela jurisdicional, retificando se for o caso o 

valor da causa e complementando as custas processuais de distribuição 

recolhidas no Id.13194252 e Id.13194262; ou se for o caso, indicar a 

forma com que pretende obter os elementos formadores do mérito da ação 

no que tange ao pedido de dano material, caso opte por não valorar a 

pretensão; 4) Trazer aos autos prova do registro da interdição judicial da 

Autora a margem do assento civil nos termos exigidos pela Lei de 

Registros Públicos. Considerando que a atual sistemática concebida no 

PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos 

(juízes e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, 

diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos 

eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho 

desnecessário para todos os usuários (analisar as duas petições - a 

inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à 

parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo 

como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a 

apresentação da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da 

peça a ser substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais 

disponível para visualização/consulta. Nos termos da Resolução 
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nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a 

Regulamentação do Processo Judicial Eletronico – PJE no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037032-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. nº13447525.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000393-69.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11868964, em que a parte Autora retificou o valor da causa. 

Consigno que, embora a Requerente tenha discorrido na causa de pedir o 

pleito rescisório, não formulou tal pedido na exordial, de modo que, tal 

incongruência confronta os demais pedidos elencados na inicial, dificulta o 

exercício do direito de defesa e, certamente, dificultará o julgamento do 

mérito da ação. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de Processo Civil, 

EMENDAR A INICIAL, para querendo, formular clara e adequadamente os 

pedidos da exordial de acordo com a narrativa fática e fundamentos 

jurídicos elencados na causa de pedir, principalmente no tocante ao pleito 

rescisório, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo 

supra, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012266-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RUIZ GONCALES (REQUERENTE)

ARMAZENS GERAIS GONCALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1012266-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Consigno que, a petição 

inicial não está elaborada na forma que preceitua o artigo 319 do CPC, 

notadamente no que tange qualificação das partes e indicação de 

endereço eletrônico, valor da causa, as provas com que pretendem 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados e a opção pela realização da 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Saliento que, na 

ação que tiver por objeto pleito indenizatório, receberá o valor da causa o 

importe autoral pretendido (artigo 292, inciso V do CPC), inexistindo 

qualquer elemento capaz de identificar o critério utilizado pelos Autores 

para a atribuição do valor a causa, devendo os Requerentes retificar o 

valor da causa ou excluir o pleito rescisório, com a complementação das 

custas (Id.13080227 pág.8), se for o caso. Assinalo que a regra de 

fixação do valor da causa deve ser integralmente respeitada, um vez que 

influência no provimento jurisdicional, bem como na valoração das custas 

processuais, sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do 

CPC). Além disso, o documento anexado ao Id.13080218 pág.2 (reiterado 

no Id.13080224) encontra-se parcialmente ilegível, porém, mesmo assim é 

possível verificar movimentações do cartão de crédito somente no dia dos 

fatos (03/04/2018), não havendo prova nos autos de que os cartões de 

crédito ainda permanecem sob uso indevido após a comunicação da 

Requerida sobre os furto, devendo os Requerentes juntar aos autos 

elementos que indiquem que não houve o bloqueio dos cartões pela Ré. Do 

mesmo modo, o documento do Id.13080224 pág.2, no qual os Autores 

citam como prova de suposto saque realizado com os números das 

senhas dos cartões que estariam na carteira do 1º Autor, não revela a 

alegada informação de saque, uma vez que, ao que tudo indica, as 

operações, embora tenham sido realizadas no dia 03/04/2018, possuem 

como descrição “PAG”, idêntico aos lançamentos do mesmo dia 

registrados na fatura anexada ao Id.13080218 pág.2, inexistindo qualquer 

outro lançamento que indique a utilização do patrimônio da parte Autora 

após a comunicação dos fatos à Ré. Ressalto que, a ação foi proposta em 

07/05/2018, com pedido principal de tutela de urgência, para que fosse 

determinado à Requerida que se abstivesse de realizar o débito 

automático do valor da fatura do Id.13080218 pág.2 programado para o dia 

08/05/2018, tendo em vista o valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) 

lançado pelo uso indevido do cartão de credito furtado no dia 03/04/2018; 

e subsidiariamente, em caso de ocorrer o débito, a Ré fosse compelida a 

estornar o valor na conta corrente da 2ª Requerente. Contudo, não há nos 

autos elementos de prova de que houve o alegado desconto automático 

na conta bancaria da 2ª Autora, devendo ser encartados aos autos prova 

da ocorrência do débito, a fim de subsidiar o pedido de tutela de urgência, 

que, a propósito, foi reiterado no Id.13222949, contudo reclamando novo 

valor supostamente descontado, R$21.000,00 (vinte e um mil reais), sem 

corroborar qualquer dos descontos supostamente realizados pela 

Requerida na conta corrente da 2ª Autora. Na sequência, deve a parte 

Autora esclarecer a causa de pedir do dano moral e a quem se direciona 

especificadamente. Isto porque, ao que tudo indica, o 1º Autor vindica em 

nome próprio o suposto dano moral sofrido pela 2ª Requerente com a 

alegada utilização fraudulenta de seus cartões de crédito e débitos 

indevidos em sua conta corrente, mesmo após a comunicação da Ré 

acerca do furto sofrido pelo 1º Autor, não havendo distinção especifica 

de qual a causa de pedir do dano moral (utilização indevida ou desconto 

da conta corrente), nem mesmo quem teria sofrido o abalo, uma vez que o 

1º Autor declara estar sendo cobrado ilegalmente em um período que mais 

necessita de saldo para pagamento de funcionários e credores. Se 

ambos, deve ser delimitado e esclarecidos os mesmos pontos com 

certeza e determinação (artigo 322 e artigo 323 do CPC). Por fim, a 

procuração outorga poderes a r.causídica do 1º Autor (Id.13080222) 

destoa do representante processual que protocolizou a ação. 

Considerando que o certificado digital é a assinatura eletrônica do 

advogado constituído pela parte, deve o 1º Requerente regularizar a 

representação processual. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, para querendo: 1) Cumprir 

rigorosamente o que dispõe o artigo 319 do CPC, com o preenchimento de 

todos os elementos indispensável da petição inicial, principalmente no 

tocante a qualificação completa das partes (indicação de endereço 

eletrônico), atribuir à causa o valor correto na forma do artigo 292 do CPC, 

e juntar aos autos provas capaz de demonstrar a verdade dos fatos, a 

opção pela realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 

do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2) COMPROVAR, se 

for o caso, o recolhimento da complementação das custas e despesas 

processuais, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 
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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, nos termos do artigo 290 

do CPC. 3) Juntar aos autos elementos de prova que demonstre a 

utilização indevida dos cartões de crédito da parte Autora após a 

comunicação do furto à Requerida, bem como o efetivo descontos 

reputados indevidos realizados na conta corrente da 2ª Autora, seja pela 

Ré seja pelos possuidores dos cartões e senhas, com esclarecimento do 

exato valor reclamado na presente ação, sob pena de indeferimento do 

pedido de tutela de urgência. 4) Esclarecer a causa de pedir do dano 

moral, com demonstração clara do abalo eventualmente reclamado por 

cada autor ou por ambos, de modo que seja perfeitamente possível 

identificar a incidência da responsabilidade da Requerida pelo ilícito 

sofrido. 5) Determino ainda, que a r. causídica titular do certificado digital 

que assinou digitalmente a petição inicial, no mesmo prazo, junte aos autos 

o instrumento procuratório relativo aos poderes outorgados pelo 1º Autor, 

sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito em 

relação ao Requerente Laércio Luiz Gonçalves, nos termos do artigo 104 

e 321 do CPC. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no 

PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos 

(juízes e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, 

diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos 

eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho 

desnecessário para todos os usuários (analisar as duas petições - a 

inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à 

parte Autora que apresente NOVA PETIÇÃO inicial e documentos, 

nomeando a emenda como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”, e os arquivos de acordo com o documento juntado. Ressalvo que 

com a apresentação da NOVA petição inicial e documentos, os Ids. 

correspondentes a emenda serão substituídos devendo ser riscado e seu 

conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta, podendo 

a parte Autora indicar na emenda os Ids. (documentos) inaugurais que 

eventualmente deverão instruir a PETIÇÃO INICIAL SUBSTITUTIVA. Por fim, 

no tocante ao pedido de tutela de urgência reiterado no Id.13222949, 

postergo a análise ao momento de admissibilidade ou não desta ação. 

Decorrido o prazo supra, certifique-se, principalmente quanto à 

complementação das custas, e voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018217-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018217-75.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Compulsando os autos 

verifico que o processo já foi sentenciado no Id.9709990, devendo a parte 

Autora insurgir pela via adequada, sendo reprovável e punível o 

cumprimento inexato e embaraçoso do despacho inicial (artigo 77, inciso 

IV do CPC), em consequentemente desrespeito injustificado à sentença 

proferida, simplesmente desconsiderando os atos jurisdicionais praticado 

nos autos e as regras que norteiam o tramite do processo judicial 

eletrônico. Chamo a atenção para o desprezo ético e processual da peça 

colacionada no Id.9613896, evidenciado pela juntada voluntária 03 (três) 

meses após o despacho proferido oportunizando a emenda a inicial 

(Id.8130919), aproximadamente 01 (um) mês após a certidão de decurso 

do prazo (Id.9654795) e 10 (dez) dias após a prolação da sentença 

extintiva, sem tecer qualquer justificativa plausível para a desobediência 

processual e legal. Destaco que, a Requerente formulou pretensão 

defensiva desconstituída pela sentença proferida de forma voluntaria e 

consciente (artigo 77, inciso II do CPC), demonstrando o “aparente” 

cumprimento do despacho inaugural, opondo resistência injustificada ao 

andamento do processo e o cumprimento das deliberações proferidas 

(artigo 80, inciso IV do CPC), movimentando o processo virtual novamente 

ao gabinete em caráter de urgência face ao pedido de tutela provisória 

formulado na exordial indeferida. Tais condutas protelatórias e abusivas, 

violam os princípios fundamentais que norteiam a relação processual, 

especialmente a cooperação e boa-fé (artigo 5º e artigo 6º, ambos do 

CPC), configuram ato atentatório à Dignidade da Justiça e litigância de 

má-fé (artigo 77, §1º e artigo 80, ambos do CPC), e obstaculizam a análise 

de demandas realmente urgentes (saúde, prestação de serviço essencial 

à consumidores, idosos, etc.), além de embaraçar os trabalhos do 

gabinete e das secretarias (artigo 77, inciso IV do CPC), implicando no 

registro negativo dos índices de fiscalização interna do Tribunal de Justiça 

e do Conselho Nacional de Justiça, bem como na produtividade do 

Magistrado, principalmente em razão das dificuldades enfrentadas pelo 

Poder Judiciário na adaptação e funcionamento célere do sistema 

eletrônico. Consigno que, são notórios os benefícios trazidos aos 

jurisdicionados com a autonomia e acessibilidade dos processos 

eletrônicos, bem como as vantagens advindas da adoção de instrumentos 

tecnológicos que permitam a adequação do funcionamento do Poder 

Judiciário aos princípios de proteção ambiental. Entretanto, é 

imprescindível que os profissionais habilitados a postular em juízo, primem 

pelo respeito e obediência aos princípios processuais da relação 

judicializada, e de forma responsável colaborem para a condução e tramite 

processual de modo a garantir a celeridade e as benesses que o 

processo eletrônico idealizou trazer aos jurisdicionados. Conferimos essa 

obrigação mútua nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, 

que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da 

Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determina que: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Todavia, a 

praticidade e autonomia advindas do procedimento eletrônico, sobretudo a 

juntada autônoma e imediata das postulações, mesmo nos feitos 

sentenciados e em cumprimento de diligências extintivas, como é o caso 

dos autos, tem fomentado em alguns profissionais o lamentável hábito 

abusivo de peticionar inoportunamente, com intento único de embaraçar o 

curso da ação e impedir o ordinário cumprimento das ordens, tendo em 

vista o registro imediato da postulação que obriga o sobrestamento das 

diligências da secretaria para o envio dos autos conclusos para analise 

daquela manifestação súbita, pelo menos é o que se observa com 

frequência neste juízo. Daí a necessidade deste Magistrado se valer dos 

meios processuais disponíveis para punir a parte insubordinada, e de 

maneira pedagógica extirpar tais práticas, ao menos neste juízo, em 

respeito a todo o esforço do Poder Judiciário em melhorar o atendimento 

dos jurisdicionados; sobretudo, em respeito aos próprios jurisdicionados 

que têm suas ações paralisadas para a análise cronológica de 

postulações dessa natureza, automaticamente registradas sob triagem de 

“urgência”, implicando na dispendiosa elaboração de decisões como esta. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos e documentos juntados no 

Id.9613896 e Id.9613936, e com base no artigo 77, §2º c/c artigo 80, 

incisos I e II, ambos do CPC, de ofício, APLICO à parte Autora MULTA 

pecuniária equivalente a 10% sobre o valor corrigido da causa. Expeça-se 

o necessário ao cumprimento desta decisão, certificando-se o trânsito em 

julgado da sentença extintiva proferida no Id.9709990 e arquivem-se 

observando as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001764-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA OAB - MT0015156A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJe nº1001764-68.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Constato a existência de 

incongruências que implicam no indeferimento da inicial, salvo 

esclarecimento da parte Autora. Inicialmente, o Requerente não cumpriu 

adequadamente o artigo 319 do CPC no tocante a exata qualificação das 

partes (inciso I), fatos e fundamentos jurídicos do pedido (inciso III), pedido 

e suas especificações (inciso IV), valor da causa (inciso V) e juntada de 

prova que demonstre a veracidade dos fatos alegados (inciso VI). No que 

tange a qualificação das partes, assinalo que a determinação legal 

elencada no inciso II do artigo 319 é requisito legal de admissibilidade da 

ação, principalmente no que tange ao domicilio e residência das partes, 

que implica na fixação da competência da demanda. Não se trata de dados 

aleatórios de indicação facultativa das partes, nem mesmo o endereço 

eletrônico, principalmente nos autos em que ambos os polos – 

especialmente polo ativo – ao que tudo indica, são social e civicamente 

integrados. Nesta senda, além de não haver indicação do endereço 

eletrônico das partes, o endereço físico do Autor se confunde com o 

endereço comercial do escritório da r.causídica postulante, o que impõe o 

esclarecimento do Requerente, tendo em vista que a ordem legal é 

indicação do “domicílio E residência” do autor e réu. Na sequência, a 

causa de pedir e o pedido do dano moral estão formulados de forma 

imprecisa, uma vez que o Autor pugna pela condenação no “valor 

equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos no importe de R$10.000,00 

(dez mil reais)”, sendo certo que a multiplicação do numeral base indicado 

pelo Requerente (50xR$937,00) atualmente supera em muito o patamar 

pecuniário vindicado (R$10.000,00), devendo o Autor especificar qual a 

sua pretensão indenizatória. Quanto ao valor da causa, pontuo que, para 

as ações que possuam cumulação de pedidos, principalmente 

indenizatórios, com objetivo pecuniário certo, não é adequado a fixação do 

valor da causa somente sobre parte da pretensão autoral, porquanto 

destoa da regra legal prevista na legislação processual (artigo 292, inciso 

V do CPC). Assim, verifico que o Requerente pretende reparação de 

natureza material e moral, o que impõe a valoração da causa de acordo 

com a soma de todos os pedidos, observando-se a correção do pedido de 

dano moral ponderada acima. Assinalo que a regra de fixação do valor da 

causa deve ser integralmente respeitada, um vez que influência no 

provimento jurisdicional, bem como na valoração das custas processuais, 

sobretudo nos honorários sucumbenciais, devendo o Requerente, se for o 

caso, complementar as custas processuais anexadas ao Id.11624347. 

Continuo alertando para a necessidade de o Requerente corroborar o 

interesse de agir e a justa causa para a propositura da ação, a vista da 

míngua de provas das condições de realização do negócio e a 

inexistência de qualquer prova da constituição do Requerido em mora, 

principalmente no que afeta ao pedido de obrigação de fazer formulado em 

caráter de tutela provisória (comunicação da venda do automóvel), uma 

vez que, em consulta pública virtual, constatei que a comunicação de 

venda do veículo ao Réu ocorreu em 20/03/2006, o que afasta a 

probabilidade do direito à concessão da tutela provisória vindicada. Por 

fim, é dever do peticionante, principalmente pela parte autora, promover a 

distribuição da ação de maneira a colaborar com a análise do pleito, 

exercício do direito de defesa e adequada instrução, conforme preceitua a 

regulamentação afeta ao Processo Judicial Eletrônico. No caso dos autos, 

não houve o respeito às normas de distribuição da ação, tendo em vista 

que replicou 03 (três) vezes a exordial, não colacionou documentos 

integralmente legíveis (ex.Id.11537882) e denominou incorretamente as 

provas carreadas. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, 

que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da 

Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determina que: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321 do referido Código de Processo Civil, ADITAR A INICIAL, 

querendo: 1) CUMPRIR rigorosamente o que dispõe o artigo 319 do CPC, 

com o preenchimento de todos os elementos indispensável da petição 

inicial, principalmente no tocante a qualificação completa das partes, 

esclarecendo a identidade entre o endereço profissional da r.causídica e o 

do Autor; coerência e especificação determinada da narrativa fática, 

causa de pedir e pedidos; juntar aos autos prova capaz de demonstrar a 

verossimilhança dos fatos; atribuindo adequadamente o valor à causa o 

valor correto na forma do artigo 292 do CPC, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2) COMPROVAR, se for o caso, a complementação das 

custas e despesas processuais, 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, 

nos termos do artigo 290 do CPC. 3) ESCLARECER as condições do 

negócio jurídico realizado entre as partes, de modo a corroborar o 

interesse de agir, justa causa da demanda, sobretudo, de forma 

inequívoca elucidar descumprimento da obrigação contratual do 

Requerido, considerando que houve a comunicação de venda ao órgão 

competente em 20/03/2006, e inexiste qualquer elemento seguro capaz de 

subsidiar o juízo à concessão da tutela de urgência vindicada, sob pena 

de indeferimento do pedido de tutela provisória. Considerando ainda que, a 

atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação 

conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial e documentos, nomeando a emenda como “EMENDA SUBSTITUTIVA 

DA PETIÇÃO INICIAL”, e os arquivos de acordo com o documento juntado. 

Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial e documentos, 

os IDs correspondentes a emenda serão substituídos devendo ser riscado 

e seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. 

Assim, deve o Autor indicar os números dos Ids. que deverão ser 

riscados, sob pena de determinação judicial sobre todos os documentos 

que o juízo entender inadequados à luz do regramento existente sobre o 

processo eletrônico. Decorrido o prazo, certifique-se, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023764-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA MOREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECURITY SEGURANCA LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID. Nº13447697.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007392-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI (REQUERENTE)

IVANIO HELY LEVENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL ASSESSORIA FINANCEIRA E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJe nº1007392-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 

321 do CPC, para querendo, juntar aos autos cópia da atual Declaração de 

Imposto de Renda, holerite, etc., a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001791-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTON MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, se 

manifestar acerca do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013390-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA 00409870196 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1013390-84.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora informou formulou pedido de concessão do 

beneficio da assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova 

da alegada condição de hipossuficiência. Por oportuno, a despeito da 

análise dos requisitos da petição inicial ocorrer após o recebimento da 

ação, por economia processual e à luz do princípio da cooperação, 

sobretudo em razão da matéria tutela antecipada (restabelecimento de 

serviço essencial), entendo prudente assinalar que, nas incongruências 

identificadas na exordial que ofendem o artigo 319 e artigo 322 c/c artigo 

292 do CPC. Saliento que, constitui requisito da petição inicial o declínio 

defensável e claro dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, que por 

sua vez deve ser formulado de forma específica, certa e determinada. O 

pedido indenizatório indicado genericamente como “perdas e danos” em 

razão da advocacia em causa própria, deve ser adequado a fim de 

corroborar o alegado prejuízo, principalmente quando se mostra 

determinável, esclarecendo a impossibilidade de fazê-lo. Por fim, advirto 

que, o sitio virtual da empresa Ré possui campo específico que indicam o 

“status” da unidade consumidora, sendo possível a produção concreta de 

prova capaz de demonstrar a efetiva interrupção dos serviços, a fim de 

subsidiar o pedido de tutela de urgência. Relembro que o direito 

consumerista elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC não afasta da parte 

Autora a obrigação de trazer aos autos elementos mínimos para a 

constituição de seu direito (artigo 373, inciso I do CPC). Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) Juntar aos 

autos elementos/prova capazes de demonstrar a incapacidade financeira 

para o custeio integral das custas de distribuição da ação e despesas 

processuais sem prejuízo de seu funcionamento, sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) 

Adequar a inicial aos exatos termos do artigo 319 do CPC, principalmente 

no tocante a definição dos pedidos determináveis (perdas e danos), 

adequando se for o caso o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3) Juntar aos autos elementos oficiais/técnicos que comprove a 

interrupção do serviço pela empresa Requerida até esta data, 

atentando-se a parte Autora para a ferramenta virtual disponibilizada no 

mesmo ambiente de acesso declinado no Id.13301236 (cadastro virtual do 

consumidor) que possibilita a verificação do atual “status” da unidade 

consumidora, a fim de evidenciar a probabilidade do direito ao pedido de 

tutela provisória. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014667-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIA COELHO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014667-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Por oportuno, a despeito da análise dos 

requisitos da petição inicial ocorrer após o recebimento da ação, por 

economia processual e à luz do princípio da cooperação, sobretudo em 

razão da prioridade indicada no processo (tutela provisória de saúde), 

entendo prudente assinalar as incongruências identificadas na exordial 

que, além de demonstrar “descuidos” grosseiros, poderão implicar no 

indeferimento da inicial e pedido de tutela provisória. Consigno que, desde 

o preambulo o Requerente embasa a propositura da ação sob o manto de 

dispositivos legais que, aparentemente, não se enquadram ao caso, causa 

de pedir ou o rito processual escolhido, havendo inclusive indicação legal 

especial que sequer impõe regência no caso apresentado. Isto porque, o 

artigo 106, inciso I do CPC, afeto a advocacia em causa própria foi citado 

no preambulo impondo, ou a retificação do polo ativo da ação para a 

inclusão da r.causídica, ou a exclusão do dispositivo, ou ainda, o 

esclarecimento para a utilização normativa, bem como da invocada 

legislação especial pertinente a Ação Civil Pública (Lei nº7.347/85). Na 

sequência, o Requerente fundamentou a ação no artigo 308 do CPC, que 

se refere ao procedimento cautelar em caráter antecedente, porém as 

características da exordial e pedidos formulados, demonstram a 

inadequação, ou no fundamento jurídico da ação, ou no rito escolhido. 

Saliento que, o regime adotado pela Lei Processual em vigor, estabelece 

que as medidas provisórias antecedentes apenas podem ser motivadas 

pela urgência da tutela pretendida, o que se consubstancia na 

“probabilidade do direito”, “perigo de dano” ou no “risco ao resultado útil do 

processo” (artigo 300, CPC). O referido Códex faz uma diferenciação 

entre as medidas antecedentes conservativas e satisfativas, consoante 

leciona Humberto Theodoro Júnior, in verbis: "(...) O novo Código, 

entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes 

conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as 

primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como 

dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A 

consequência é a seguinte: (a) No caso das conservativas (como, v.g., 

arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de 

formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida 

deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), 

sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, 

nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a 

superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito). (b) Quanto 

às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o 

de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não 

ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no 

prazo do art. 308. (...)". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de 

conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: 

editora Forense, 2015. p. 636/637). (destaquei). Completo, explicando que 

a tutela de urgência, além da autonomia de ser arguida por justificativa 

própria face ao caráter conservativo de urgência, aplicável em qualquer 

dos casos citados (tutela antecipada ou tutela cautelar), resguarda a 

peculiaridade de sua concessão depender do quarto requisito legal, qual 

seja, a reversibilidade da medida (artigo 300, §3º do CPC). Art. 300. A 
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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. [...] § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. In casu, inexiste definição técnica e clara de qual 

é a pretensão da parte no que tange a natureza jurídica da ação proposta 

(ação principal ou preparatória, ou ainda pública ou privada), bem como do 

fundamento legal da tutela provisória pois, os fundamentos jurídicos 

utilizados e as características da exordial se divergem, de modo que a 

adequação da peça no que se refere a base legal da causa de pedir, 

principalmente do tipo da tutela de urgência, conduz ao inafastavel 

indeferimento da petição inicial, porquanto, além de inviabilizar o exercício 

do direito de defesa, coloca em risco o julgamento do mérito de acordo 

com o preceito estabelecido pelo artigo 141 do CPC. Na sequência, do 

ponto de vista homogêneo, é notória a evolução jurídica, legislativa, 

doutrinária e jurisprudencial quanto às medidas judiciais destinadas a 

garantir a supremacia fundamental dos direitos individuais indisponíveis 

das pessoas portadoras de Transtornos de Identidade Sexual (CID 10 F 

64.0) e transgênero. O próprio Ministério da Saúde já reconhece que a 

identidade de gênero e a orientação sexual são determinantes e 

condicionantes da condição de saúde, notadamente por expor a 

população LGBT a processos discriminatórios e excludentes que ferem 

seus direitos humanos (AgResp nº 1.056.521), existindo inúmeros meios 

de se demonstrar juridicamente o impacto íntimo sofrido por conta de 

condutas abusivas que violam tais opções/patologias. Contudo, o Autor 

inicia exordial explicando que não pretende realizar o procedimento 

cirúrgico vindicado em razão de ser transgênico, apresentando como 

causa de pedir o agravamento do seu estado de saúde em razão de 

problemas cervicais causados pelo volume da mama. No entanto, o pedido 

autoral destoa do conjunto probatório existente nos autos, uma vez que os 

atestados médicos encartados indicam a cirurgia de “redução mamária” a 

fim de melhorar o quadro clínico apresentado (Id.13429225 pág.2), todavia, 

a cirurgia plástica intentada é a “mastectomia bilateral”; um procedimento 

excepcional, geralmente indicado ao tratamento de câncer (ex.), que não 

se enquadra na causa de pedir apresentada (grave estado de saúde), 

muito menos nas indicações médicas apresentadas e que, em momento 

algum declaram a urgência ou emergência noticiada nos autos, devendo o 

Requerente esclarecer a incongruência. Saliento que, inclusive na 

gravação anexada ao Id.13429266 o Autor indica à representante da 

Requerida que a cirurgia solicitada ao plano de saúde foi “mama redutora”, 

não havendo justa causa para a propositura da ação pleiteando 

procedimento cirúrgico diverso do recomendado pela equipe médica 

assistente. Por fim, embora esteja colacionado nos autos prova da relação 

jurídica existente entre as partes (Id.13429042) e a gravação que justifica 

a não cobertura da cirurgia vindicada plástica “mama redutora” por não 

decorrer de doença neoplásica (câncer) ou de acidente pessoal 

(Id.13429266), aliados tão somente ao Manual do Beneficiário Saúde 

(Id.13429291 e Id.13429343) e documentos de solicitação sem data ou 

força probante inequívoca (Id.13429385 e Id.13429206), advirto que tais 

elementos não servem de prova verossímil da vigência integral do plano, 

corroborável com demonstração da regularidade da contraprestação 

pecuniária (pagamento) e condições contratuais que possibilitem 

identificar a data de inicio do contrato e, se possível e existente, a 

declaração prevista no artigo 12, §2º da Lei nº9.656/1998 (declaração de 

que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, 

e de que este lhe foi oferecido). Relembro que o direito consumerista 

elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC não afasta da parte Autora a 

obrigação de trazer aos autos elementos mínimos para a constituição de 

seu direito (artigo 373, inciso I do CPC). Tais circunstâncias dificultam 

sobremaneira não só a correta instrução do feito, como também o 

exercício do direito de defesa, além de inviabilizar a admissibilidade da 

demanda, de modo que se não forem sanadas no improrrogável prazo 

assinalado nesta decisão, poderá implicar no indeferimento da liminar. 

ANTE O EXPOSTO, concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, 

para ADITAR A INICIAL, a fim de sanar as inconsistências supra 

apontadas, especialmente: 1) Adequar a inicial aos exatos termos do 

artigo 319 do CPC, atentando-se em especial à escorreita fundamentação 

jurídica dos pedidos o rito processual escolhido, especificação dos 

pedidos à pretensão autoral, juntando aos autos absolutamente todos os 

documentos necessários a demonstração do direito vindicado, sobretudo 

a urgência legal para a concessão da tutela provisória eventualmente 

definida, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Juntar aos autos cópia da 

atual Declaração de Imposto de Renda, holerite, etc., a fim de demonstrar 

não possuir renda suficiente para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 3) Em caso de manutenção das 

bases jurídicas ponderadas acima, especialmente a normativa que rege a 

Ação Civil Pública, deve a parte Autora esclarecer os motivos pelos quais 

tais normas se aplicam à lide, retificando o polo passivo da demanda se 

for o caso. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE 

reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes 

e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante 

dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDISOM TRAJANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

entende que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria 

da parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa 

forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a 

parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao 

benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013537-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

entende que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria 

da parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa 

forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a 

parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao 

benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013387-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CALONGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (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 requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013403-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE MARTINS BORBA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (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 requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente 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 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: 1013626-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE ALMEIDA PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, fundamentado no que dispõe o§ 

3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente 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 

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 
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a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014098-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS DOS SANTOS BARROS (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, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. O 

entendimento jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, 

deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, 

documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014117-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. O 

entendimento jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, 

deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, 

documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013979-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU DUARTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS MILKEVIZ BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e 

Acessórios de Locação, onde o requerente assistido pela Defensoria 

Pública, vem requerer a gratuidade da Justiça, alegando falta de 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais e 

prioridade na tramitação processual. Presumindo como verdadeira a 

condição financeira declara nos autos, fundamentado no que dispõe o § 

3º do artigo 99 do CPC, defiro a parte requerente a Gratuidade da Justiça. 

Sendo o requerente idoso, defiro prioridade na tramitação processual, 

conforme estabelece o artigo 71, da Lei 10.741/2003, identifique o 

processo, de maneira a evidenciar a tramitação prioritária, devendo ainda 

ser observado pelo Gestor e pelo oficial encarregado do cumprimento do 

mandado, a disposição contida no art. 3°, incisos I e II e parágrafo único do 

Provimento n° 26/2008-CGJ. Anote-se. Em vista da especialidade do rito 

processual, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação. Nos 

termos das disposições contidas no artigo 62, inciso II da Lei 8.245/1991, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para purgar a mora ou contestar a ação 

no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do 

Código de Processo Civil. Dê-se ciência a eventuais sublocatários, se 

houver. Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da 

mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento. Intime-se a 

Requerente na pessoa da Defensoria Pública, conforme disposto nos 

artigos 183, § 1 e 186, § 1º, ambos do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014465-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE SOUSA (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 requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014565-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA (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:

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 requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente 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 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066189 Nr: 53767-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS RECALDE CAMARGO ARINOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 23224 Nr: 16707-06.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPELARIA BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Intimação da parte Autora para se manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

justiça Às fls. 209, bem como das fls. 210/211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 118895 Nr: 7626-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA DE AMORIM PEREIRA, MARIA CATARINA DE 

AMORIM LEAL, JOÃO DA CRUZ DE AMORIM, AUXILIADORA GONÇALINA 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RAMOS LESCO, NALDIVAL LESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIA XAVIER BISPO 

- OAB:5.715/MT, Zoroastro Constantino Teixeira - OAB:0743/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar quanto a correspondência 

devolvida às fls. 425.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 387433 Nr: 23159-51.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDICE DIAS DE MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, 

CENTRO MÉDICO BENEFICIENTE LÍRIO DOS VALES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Intimação das partes para ciência acerca da audiência designada no juízo 

deprecado para o dia 18/09/18 às 17:00 Hs

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 955436 Nr: 2811-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MARQUES LOUÇÃO, ELIZANGELA 

POLTRONIERI LOUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 32/52 foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335654 Nr: 6574-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO TAVARES ALVES, ALBERTINA DA SILVA 

ALVES, GUILHERME DA COSTA GARCIA, SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA, 

MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ÉLSON BENEDITO SANTANA NUNES, LUIZ CARLOS ARMANI, GUIOMAR 

FARIA ARMANI, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, LIA 

THEREZA COUTO NUNES, LUCAS COUTO NUNES, SANDRA BARROS DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948441 Nr: 59366-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 217 de 692



TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Initmação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 757283 Nr: 9450-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO NETO, SUELLEM 

GRACIELA DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

correspondência devolvida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917122 Nr: 41514-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VIEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto as 

solicitações de fls. 124/126.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804014 Nr: 10473-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADYR MARIA TAQUES SADDI, MARIA 

CONCEIÇÃO SADDI, ODIR LUIZ ZULIAN, JOSÉ ANGELO MORELO PEREIRA, 

IZER DE MELLO SERRA, ORIVAL MATHIAS DE SOUZA, SIMÃO BARGAS 

DA COSTA, VERÔNICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA, PEDRO 

DIAS RODRIGUES, ESPOLIO DE PEDRO KWIECINSKI, ELISIO KWIECINSKI, 

TOMIRO OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829746 Nr: 35513-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONAI DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1170213 Nr: 40262-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Intimação da parte autora, para manifestar quanto ao pagamento da 

condenação Às fls. 156/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1080326 Nr: 1653-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCGD, EDE LUIZ DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação da parte autora para manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 776825 Nr: 30158-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA GONÇALVES DA SILVA, MEGDH, JOSELINA 

GONÇALVES DA SILVA, HGGDH, MVGDH, MGGDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, SILVIO LOPES FILHO, AZAEL RODRIGUES DA SILVA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

informar nos autos o endereço do Posto Simarelli e da delegacia de policia 

do Coxipó.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 87735 Nr: 2043-04.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR EMILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:MT/ 13293

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca das fls. 388/402, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 345864 Nr: 15896-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EUVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCLEIDE M. DOS SANTOS 

ALVES - OAB:1257 MS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Processo Código n.345864

VISTOS,

Informações de Agravo de Instrumento n. 1005388-54.2018.8.11.0000 

(fls.1151/1152) prestadas nesta data.

Mantenho a decisão agravada (fls. 1150) por seus próprios fundamentos.

 O pedido de liminar recursal vindicada no referido recurso foi 

INDEFERIDO, razão pela qual, determino o prosseguimento do feito.

 A sentença de fls. 668/671 e os embargos de declaração julgados as fls. 

693/695, condenou a parte Requerida ao pagamento de DANOS 

MATERIAIS no valor de R$ 160.209,27 (cento e sessenta mil, duzentos e 

nove reais e vinte e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de 14/02/2007, bem 

ainda, determinou a restituição da quantia de R$ 13.370,67 (treze mil, 

trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de 

14/02/2007.

Entrementes, os cálculos acostado pela parte Exequente as fls. 1154 e 

1156, não atendem aos parâmetros estabelecidos na sentença, porquanto 

baseados no valor anteriormente alcançado (fls. 1.133) fazendo incidir 

juros e correção monetária sobre o valor preteritamente atualizado, 

acarretando na capitalização de juros, o que é vedado.

Desta feita, determino a intimação da parte Exequente para retificar os 

cálculos, a fim de viabilizar o prosseguimento do cumprimento da 

sentença, observando os parâmetros estabelecidos no comando judicial, 

devendo o valor de cada verba condenatória ser apurada de forma 

individualizada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925919 Nr: 47077-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948614 Nr: 59474-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, Lucimar cristina Gimenez - OAB:8506- A

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interposto e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954174 Nr: 2154-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS ROSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5781/MS

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 871644 Nr: 10794-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE NORONHA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Reinoso de Paula - 

OAB:1341/RO, THIAGO CARON FACHETTI - OAB:4.252/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

pedidos de fls. 140/148

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912250 Nr: 38344-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARY SANTANA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1292324 Nr: 5661-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795444 Nr: 1776-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, ISABELLA 

GARCIA ALVES, VERONICA C. M. BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Certifico que, torno sem efeito à certidão/intimação de fls. 1045/1046, uma 

vez que fora lançada equivocadamente. No ensejo, encaminho intimação 

da parte requerente, para manifestar-se acerca das fls. 1038/1039.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 816729 Nr: 23160-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14.795/MT, YANOMANI CARDOSO - 

OAB:16774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO JUNIOR - OAB:17020

 Certifico que encaminho intimação das partes. Dito Isto, segue a referida 

sentença:(...) ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte 

Requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, pagar a parte Requerente 

PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO: 1) R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 

CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum 

(Sumula 362 STJ); a título de danos morais; 2) R$ 4.524,00 (quatro mil 

quinhentos e vinte e quatro reais), correspondente aos valores 

desembolsados a título de taxa de corretagem, acrescido de juros de 1% 

ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813217 Nr: 19696-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:227.541, 

FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

115/132.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076745 Nr: 58437-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerido) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

150/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 431020 Nr: 11464-66.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILDES DE FREITAS SOARES, ELIANE DE 

FREITAS SOARES MARTINS, LUIZ HENRIQUE FREITAS SOARES, LUCIANA 

FREITAS SOARES, DESIENE GONÇALINA DE MORAES E SILVA SOARES, 

JEDER FREITAS SOARES, ARIANA JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMIDA CABRAL - 

OAB:159229, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1013948 Nr: 29273-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. DA SILVA SANTANA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 intimação das partes para, manifestarem acerca da proposta dos 

honorários periciais de fls. 648/651.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 383181 Nr: 19508-11.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls.301/306.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 10425-15.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASE BRASIL & CIA, CNH LATINO 

AMERICANA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:11.472-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FORNES 

MATEUCCI - OAB:88084/SP, CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - OAB:168814, 

FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:88098, HELOISA DE ALMEIDA 

VASCONCELLOS ALVES - OAB:305.322 OAB/SP

 Certifico para os fins devidos que, em contato com o perito nomeado no 

feito, este, designou a data de 25 de Junho de 2018, às 09:00 hs, para 

início dos trabalhos periciais, a serem realizados no local do objeto da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 918366 Nr: 42308-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISON DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:14111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156713 Nr: 34573-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÃ CARLOS ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128516 Nr: 22403-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSJ, LUCIA SALES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 273/283.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393763 Nr: 29402-11.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MIGUEL SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA FERREIRA DE ANDRADRE - ME, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA 

NEVES - OAB:11.616-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010300-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDES BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1010300-05.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4) Das 

questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), 

grau de comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço na Rua da Guarita s/n, 

Cond. Terra Nova Várzea Grande, casa 327, CEP. 78110-903 - Várzea 

Grande-MT, ou pelo Telefone nº 65 9601-1639, para realizar perícia na 

parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do 

artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. 

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 
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para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) Ficam as partes desde já 

INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem nos 

termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC). 10) Dos 

eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016105-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR ANTONIO CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1016105-36.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu aos autos a 

parte Autora no Id.13181171 ao Id.13181187 vindicando a concessão de 

tutela de urgência porquanto o Réu estaria realizando construção no 

imóvel em litígio, comprometendo a estrutura do bem e o resultado desta 

demanda, corroborando os fatos com fotos supostamente registradas do 

local. Porém, antes de analisar o pleito, por economia processual e 

celeridade na tramitação do feito, imperioso se faz a manifestação do juízo 

no que tange à noticia da existência de ação possessória versando sobre 

o mesmo bem e mesmos fatos, trazida pelo Réu em sede de preliminar de 

contestação no Id.9804498. Consigno que, esta Ação Reivindicatória foi 

proposta em 23/05/2017 por Janio Viegas de Pinho em face de Julimar 

Antonio Correa, em que sustenta o Autor que é legítimo proprietário do 

imóvel registrado na Prefeitura Municipal de Cuiabá sob o 

nº01.7.15.002.0204.001 e registrado no 2º Serviço Notarial de Cuiabá sob 

a matrícula nº9.289. Entretanto, conforme noticiado pelo Réu, o Autor 

anteriormente havia proposto em 10/01/2017 a Ação de Reintegração de 

Posse nº1021827-85.2016.8.11.0041, que inicialmente tratava-se de ação 

de despejo, retificada em sede de emenda a inicial para Ação de 

Reintegração de Posse, em tramite perante o juízo da Vara Especializada 

de Direito Agrário da Capital, tendo como causa de pedir fática exatamente 

os mesmos fatos narrados nesta reivindicatória. Destaco que, em sede de 

impugnação à contestação, o Autor inclusive confirmou a existência da 

demanda possessória, mas noticiou que naquela oportunidade 

comprovaria a formulação do pedido de desistência daquela ação, que 

teria sido proposta “por um lapso” (Id.10209362 pág.2). Todavia, ao 

consultar aquela demanda possessória via sistema PJe, verifiquei que não 

existe qualquer pedido de desistência formulado naquela ação; pelo 

contrario, constatei que o Autor apresentou o mesmo pedido de tutela de 

urgência incidental naqueles autos (na mesma data com diferença de 

minutos no protocolo das petições), cujo provimento recebido foi a 

determinação de intimação do Réu para manifestar sobre o pleito, sendo 

desconhecido qualquer motivo que possa amparar essa “estranha” 

conduta processual do Autor. Pois bem. Inicialmente, é necessário 

esclarecer que no caso vertente somente poderia existir prevenção se 

estivéssemos diante de ações que devem ser reunidas em razão da 

conexão ou da continência. A conexão pressupõe identidade ou do pedido 

ou da causa de pedir. A causa de pedir é “o conjunto de fundamentos 

levados pelo autor a juízo, constituídos pelos fatos e pelo fundamento 

jurídico a eles aplicável” (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de 

processo civil. São Paulo: RT, 1998, p. 121). Nos casos ora em 

comparação, verifica-se que os fatos trazidos ao juízo e pedidos 

formulados pelo Requerente são idênticos, divergindo apenas no que 

tange aos fundamentos jurídicos que subsidiaram a causa de pedir. Nesta 

ação reivindicatória o que se discute é o direito de propriedade eu o Autor 

tem em suas mãos através do título do domínio do imóvel, oposto sobre o 

Réu que estaria exercendo “injustamente” a posse do bem. Naquela ação 

de reintegração o que se discute é o direito de posse que o Autor tem 

sobre seu imóvel por força do título do domínio do imóvel, oposto sobre o 

Réu que estaria exercendo “injustamente” a posse do bem. Observo que, 

em ambas as demandas o Autor relata exatamente os mesmos fatos 

constitutivos do seu direito, que de forma uníssona está fundamentado na 

qualidade de proprietário do título de domínio do bem, cujos pedidos são a 

“retomada da posse”. Saliento que, nada obsta ao Requerente litigar em 

juízo defendendo seu direito da forma que melhor convier, todavia, se 

mostra inidônea a pretensão que se funda em mesmos fatos e mesmos 

pedidos, formulado em juízos distintos a fim de alcançar provimento 

jurisdicional mais favorável, em total desobediência à peculiaridade do rito. 

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor 

quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a 

pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não 

obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de 

propriedade ou de outro direito sobre a coisa. É aqui, precisamente, onde 

reside um dos pontos mais polêmicos entre as ações possessórias e as 

reivindicatórias, pois, por regra geral, pode-se dizer que as ações 

possessórias diferenciam-se das reivindicatórias na medida em que as 

primeiras têm como causa de pedir o jus possessionis (direito de posse) e 

visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, enquanto 

as últimas têm como causa de pedir o jus possidendi (direito à posse) e 

visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa. Assim, 

configura-se anomalia, a essa regra a hipótese de ser ajuizada ação 

possessória com fundamento exclusivo no domínio, em que será deferida 

a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio (Súmula 487 do STF) e 

será aplicado o artigo 557 do CPC de forma literal; e no curso dessa ação, 

o autor intentar ação petitória com fundamento no mesmo domínio, com o 

objetivo de defender a mesma posse que, neste segundo momento o 

Autor tem que declarar nunca a (posse) ter exercido, mesmo que 

tacitamente. A doutrina interpreta o artigo 557 do CPC da seguinte forma: 

Proibição do ajuizamento de ação petitória quando pendente ação 

possessória. Essa proibição, tradicional no direito brasileiro e constante do 

CPC 557, reforça a autonomia entre os dois juízos e estabelece uma 

condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na 

propriedade (Nelson Nery Jr. RDPriv 7/126). Desta forma, é certo que as 

matérias afetas ao instituto possessório e reivindicatórios são distintas e 

os objetos das ações deveriam acompanhar tal distinção, porém a 

ausência de autonomia da pretensão Autoral no presente caso, frente aos 

processos instaurados objetivando a defesa da posse sobre o mesmo 

imóvel pelas mesmas partes, impõe a reunião das ações no juízo prevento, 

afim de evitar decisões conflitantes. Por fim, ressalto a importância da 

reunião das ações, principalmente para aferir a responsabilidade/dever de 

probidade das partes na relação processual, mormente quando há 

confissão expressa do Autor no sentido de que a demanda possessória 

foi proposta de forma equivocada, sendo tal declaração acompanhada da 

informação de que no feito possessório houve pedido de desistência, 

quando em verdade o Autor litiga nos dois juízos concomitantemente, 

formulando o mesmo pedido de tutela de urgência, com claro contorno de 

que busca provimento jurisdicional favorável no juízo que analisar 

primeiramente o pleito. Tal conduta é reprovável, e se não fosse a 

presunção de boa-fé, angariaria em desfavor do Autor a fixação de multa 

nos termos do artigo 81 do CPC, penalidade que, diga-se de passagem, já 

recebida em outra ocasião pelo juízo especializado titular da ação 

possessória. Portanto, é possível evidenciar que o Requerente litiga em 

duas demandas distintas, com ritos processuais distintos, objetivando um 

único fim – exercício da posse do seu imóvel –, de modo que, à luz do 

instituto da conexão, impõe-se a reunião dos processos a fim de evitar 

decisões conflitantes. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONEXÃO - 

PREVENÇÃO. Havendo notícia da existência de outra ação que envolve as 

mesmas partes e deriva de um mesmo fato jurídico, ou seja, versa um 

mesmo imóvel, existe risco de decisões contraditórias, configurando-se a 

conexão prevista nos artigos 103 e 105 do Código de Processo Civil. Nos 

termos do art. 106 do CPC, correndo em separado ações conexas perante 

juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento 

aquele que despachou em primeiro lugar. (TJ-MG - AI: 

10000160288080001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 08/09/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/09/2016) Desta feita, considerando a nova roupagem 

conferida pelo CPC/2015 ao instituto da prevenção (artigo 59), é 

imprescindível a reunião no juízo prevento de ações judiciais, cujo o objeto 

versam sobre o mesmo imóvel, partes e pedido, e se julgado em separado 
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poderá gerar decisões conflitantes. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) 

ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] 

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 59. O 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso 

dos autos, a existência de ação de reintegração de posse proposta 

anteriormente à esta ação, envolvendo as mesmas partes, mesmo pedido 

e fato jurídico, inclusive com manifestação conjunta por parte do Autor nas 

duas demandas, objetivando o mesmo fim, impõe a reunião das ações 

pelos fundamentos lançados acima. Desse modo, com fundamento no 

artigo 55, §3º c/c artigo 59, ambos do CPC, RECONHEÇO a CONEXÃO 

entre este feito e o PJe nº1021827-85.2016.8.11.0041 e DETERMINO a 

remessa do processo ao juízo prevento da 2ª Vara Cível – Vara 

Especializada de Direito Agrário da Capital, para reunião dos autos, com 

as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007020-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1007020-26.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) PRELIMINAR - DO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a 

quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear 

o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. 4) Das questões 

de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade probatória: 4.1) 

A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES NETO, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, pode ser encontrado na 

Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, Anexo ao Hospital São 

Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, Cuiabá-MT, pelos 

Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 (consultório), ou pelo e-mail 

reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia na parte Autora, observando 

o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para apresentação do laudo após o início dos trabalhos. Seguindo o 

que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 

500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com 

a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016. INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o 

encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art.465,§2º CPC), consignando, que 

em sendo a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data 

indicando hora e o local para a realização da perícia, com antecedência 

mínima de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo 

manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) 

Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos). 9) 

Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC). 10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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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. 1032407-43.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) PRELIMINAR - DO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a 

quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear 

o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. 4) Das questões 

de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade probatória: 4.1) 

A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES NETO, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, pode ser encontrado na 

Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, Anexo ao Hospital São 

Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, Cuiabá-MT, pelos 

Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 (consultório), ou pelo e-mail 

reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia na parte Autora, observando 

o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para apresentação do laudo após o início dos trabalhos. Seguindo o 

que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 

500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com 

a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016. INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o 

encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art.465,§2º CPC), consignando, que 

em sendo a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data 

indicando hora e o local para a realização da perícia, com antecedência 

mínima de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo 

manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) 

Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos). 9) 

Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC). 10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035510-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOHN CERQUEIRA DE ARAUJO (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

 

Processo n. 1035510-58.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 
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do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4) Das 

questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), 

grau de comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES NETO, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, pode ser encontrado na 

Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, Anexo ao Hospital São 

Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, Cuiabá-MT, pelos 

Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 (consultório), ou pelo e-mail 

reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia na parte Autora, observando 

o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para apresentação do laudo após o início dos trabalhos. Seguindo o 

que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 

500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com 

a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016. INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o 

encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art.465,§2º CPC), consignando, que 

em sendo a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data 

indicando hora e o local para a realização da perícia, com antecedência 

mínima de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo 

manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) 

Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos). 9) 

Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC). 10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030829-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AGOSTINHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1030829-45.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11419046, em que a parte Autora juntou comprovantes de 

pagamento realizados em favor da empresa Net Serviços, mantendo-se 

silente quanto a comprovação da condição de hipossuficiência alegada na 

exordial. 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 de miserabilidade unilateral, não serve corrobora a 

alegada condição de hipossuficiência, principalmente quando é 

oportunizado ao requerente trazer aos autos elementos capazes de 

evidenciar a indisponibilidade financeira para o custeio das despesas 

processuais de distribuição da ação (Id.10661552). Saliento que, no 

Id.11002127 o Requerente pleiteou prazo para o saneamento das 

irregularidades apontadas no despacho inicial do Id.10661552, porém na 

emenda do Id.11419046, nada se manifestou quanto a comprovação de 

hipossuficiência. Para a comprovação do direito à concessão da benesse, 

não é suficiente para o convencimento do juízo que o requerente formule o 

pedido sem um mínimo de prova capaz de evidenciar que o recolhimento 

das custas de distribuição da ação implicará ofensa à sua própria 

subsistência, notadamente quando é concedido dilação do prazo 

concedido (15 dias) para a devida demonstração do direito à benesse. 

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 
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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. Além disso, a despeito da análise dos 

requisitos da petição inicial ocorrer após o recebimento da ação, por 

economia processual e à luz do princípio da cooperação, entendo 

prudente relembrar as incongruências encontradas na exordial, 

principalmente pelo fato de implicar no indeferimento da inicial, conforme 

ponderado no despacho inicial (Id.10661552), e que ainda estão 

pendentes de esclarecimento. Consigno que, o Requerente não atendeu 

as determinações legais no tocante à satisfação dos requisitos da petição 

inicial previstos no artigo 319 do CPC, notadamente no que afeta à 

qualificação das partes com indicação dos dados das Requeridas, 

endereço eletrônico (inciso II), juntar provas capaz de demonstrar a 

veracidade dos fatos (inciso VI) e opção pela realização da audiência de 

conciliação (inciso VII). Alerto que, a foto anexada ao Id.10121836 não 

serve de prova da interesse de agir do Requerente, nem tampouco da 

relação jurídica reclamada nos autos, dado a impossibilidade de 

estabelecer um liame de ligação entre a imagem, data dos fatos, ato ilícito 

judicializado com as empresas Requeridas. Da mesma forma, chamo a 

atenção para o fato de o Autor demandar contra a empresa Claro S.A e 

Net Serviços, juntar comprovantes de pagamento aleatórios em favor da 

empresa Net Serviços (Id.10121832 e Id.11419055), reclamando sobre a 

prestação de serviço de telefonia fixa (oferecido pelas duas empresas ao 

mercado), sem esclarecer tal conduta. Ainda que o Requerente consiga 

esclarecer de maneira plausível a ligação entre as duas empresas para a 

prestação do serviço contratado, mantendo a versão de que os 

comprovantes de pagamento se referem à relação jurídica reclamada na 

exordial, conseguindo comprovar que as Requeridas foram conjuntamente 

contratadas para a prestação do mesmo serviço (mesmo contrato) ao 

Autor, deverá no mesmo ato elucidar o fato de existir comprovante de 

pagamento relativo ao mês de janeiro/2018 em valor consideravelmente 

elevado (R$318,61 – Id.11419055 pág.2) e que indica a manutenção do 

serviço prestado no respectivo contrato. Além disso, inexiste nos autos 

contrato, fatura, boleto, enfim, não há qualquer tipo de documento que 

demonstre a verossimilhança das alegações narradas na exordial, que 

sequer indicou o número do telefone que alega ter sido cortado pela 

empresa Requerida. Relembro que o direito consumerista elencado no 

artigo 6º, inciso VIII do CDC não afasta da parte Autora a obrigação de 

trazer aos autos elementos mínimos para a constituição de seu direito 

(artigo 373, inciso I do CPC). Tais circunstâncias dificultam sobremaneira 

não só a correta instrução do feito, como também o exercício do direito de 

defesa, além de inviabilizar a admissibilidade da demanda, de modo que se 

não forem sanadas no improrrogável prazo assinalado nesta decisão, 

implicará no indeferimento da liminar. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, para querendo: 1) Comprovar o recolhimento das 

custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando a retificação do valor da causa, 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. 2) Adequar rigorosamente 

a peça inaugural, atendendo legalmente todos os elementos fixados no 

artigo 319 do CPC, principalmente no tocante a qualificação das partes, 

conjunto probatório da veracidade dos fatos e opção pela realização de 

audiência de conciliação (artigo 292 do mesmo Diploma Legal), sob pena 

de indeferimento da petição inicial. 3) Juntar aos autos prova concreta da 

relação jurídica existente entre as partes, esclarecendo o objetivo da 

demanda em face das empresas Net Serviços e Claro S/A, juntando aos 

autos comprovantes de pagamento em favor da empresa Net Serviços, 

sem juntar qualquer prova, além da foto do Id.10121836, que indique que 

ambas as empresas são co-obrigadas pelos serviços reclamados, sob 

pena de indeferimento da inicial. 4) Cumprir adequadamente o despacho 

inicial do Id.10188997, juntando aos autos elementos de prova a fim de 

amparar a verossimilhança fática da exordial e neste ponto esclarecer o 

indicio probatório de manutenção do serviço representado pelo 

comprovante de pagamento do Id.11419055 pág.2 relativo ao mês de 

janeiro/2018, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, certifique-se, voltem os autos conclusos com urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014306-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ (RÉU)

IGNO MOIMAZ JUNIOR (RÉU)

LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA (RÉU)

ANTONIO PACOLLA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1014306-21.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRAÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO 

DE DESPEJO LIMINAR, aventada pela locadora SULAMIRTES LIMA DA 

SILVA em desfavor dos locatários ELIZANGELA M. R. E SILVA MOIMAZ 

(1ª Ré) e IGNO MOIMAZ JUNIOR (2º Réu), bem como dos fiadores 

ANTONIO PACOLLA (3º Réu) e LINDALVA DAS GRAÇAS (4ª Ré) 

Monteiro, visando seja determinado o despejo liminar da parte Requerida, 

com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, ao argumento de que 

notificou os locatários para a desocupação do imóvel, concedendo aos 

mesmos o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, todavia, 

quedaram-se inertes. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar pleiteada 

poderá ser concedida desde que preenchidos os requisitos contidos no o 

art. 59 §1º, VIII, in verbis: “Art. 59 (...) - § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a 

ação em até 30 (trinta) do termo ou do cumprimento de notificação 

comunicando o intento de retomada; (...).” In casu, em se tratando de 

contrato de locação não residencial por prazo determinado (Id.13380770), 

entrevejo que a parte Requerente cumpriu os requisitos legais 
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autorizadores do despejo imediato dos locatários/Requeridos, no que 

tange a propositura da ação dentro do prazo de 30 (trinta) dias do 

cumprimento da notificação encaminhada aos locatários/Requeridos 

acerca do intento de retomada do imóvel (Id.13380775), razão pela qual, 

materializa-se o direito da locadora em reaver o objeto da locação. 

Todavia, para a concessão da medida vindicada, necessário que a 

Requerente apresente CAUÇÃO idônea para a garantia do Juízo, no valor 

correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação da medida. ANTE AO EXPOSTO, prestada 

a caução pela parte Requerente, SULAMIRTES LIMA DA SILVA, nos 

termos do artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO 

LIMINARMENTE O DESPEJO dos locatários ELIZANGELA M. R. E SILVA 

MOIMAZ e IGNO MOIMAZ JUNIOR, sublocatários e/ou eventuais ocupantes 

do imóvel localizado na Avenida São Sebastião, nº2.130, bairro 

Goiabeiras, CEP 78.045-000, nesta Capital. EXPEÇA-SE MANDADO DE 

INTIMAÇÃO PARA QUE OS REQUERIDOS DESOCUPEM O IMÓVEL NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO 

COMPULSÓRIA. No ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto 

de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel. 

Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá 

retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso 

contrário proceder-se-á a desocupação compulsória da parte Requerida, 

lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real 

estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente 

entregando o bem em mãos da Requerente. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. No mesmo ato da 

intimação, CITE-SE a parte Requerida (Locatários e Fiadores) para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, fazendo-se constar do 

mandado as advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010928-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIMAR ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITHIELLE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010928-57.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL (Id.13080305 ao Id.13080319), em que o Autor atualizou o 

comprovante de renda já juntado aos autos no Id.12888428 com o objetivo 

de comprovar fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. 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. Isto porque, 

embora tenha sido oportunizado ao Autor demonstrar a alegada 

hipossuficiência, sem qualquer justificativa plausível, o Requerente 

ratificou a insuficiência financeira com o comprovante de renda anexado 

aos Id.13080319, que tão somente atualizou o mesmo documento já 

anexado ao Id.12888428, sendo certo que a renda apresentada é 

incompatível com a condição de hipossuficiência "alegada", sobretudo 

exigida em lei, desautorizando a concessão da benesse excepcional. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014281-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES CORREA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014281-08.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em desfavor de LEONARDO MENDES CORREA 

MARQUES, com fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação 

Fiduciária). Diante do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, 

verifico que restou evidenciado a essência bancária do procedimento. 

Sobre o assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014233-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014233-49.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a inicial 

carece de saneamento de vícios grosseiros que impossibilitam a 

admissibilidade da ação. Isto porque, a petição inicial está inteiramente 

fundamentada sob a égide da Lei nº9.099/1995 e julgados proferidos no 

âmbito da justiça especial, desde o corpo da exordial até a formulação dos 

pedidos, o Requerente fundamentou a pretensão em dispositivos 

revogados do CPC/73, demonstrando total imperícia e descuido na 

elaboração da peça, violando o artigo 319 do CPC. Não obstante a isso, o 

Requerente formulou pedido de tutela de urgência afirmando a suspensão 

dos serviços oferecidos pela Requerida, sem juntar aos autos qualquer 

elemento de prova capaz de corroborar tal alegação. Saliento que, é 

possível verificar a existências de parcelamentos e inúmeros débitos 

relacionados nas faturas encartadas pelo Autor, que se estendem, 

aparentemente, desde o ano de 2015, e até o momento não teria ocorrido 

a suspensão dos serviços, o que impõe a comprovação da alegada causa 

de pedir do pedido de tutela de urgência. Relembro que o direito 
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consumerista elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC não afasta da parte 

Autora a obrigação de trazer aos autos elementos mínimos para a 

constituição de seu direito (artigo 373, inciso I do CPC). Tais 

circunstâncias dificultam sobremaneira não só a correta instrução do feito, 

como também o exercício do direito de defesa. ANTE O EXPOSTO, 

concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para ADITAR A 

INICIAL, a fim de sanar as inconsistências supra apontadas, 

especialmente: 1) Adequar a qualificação das partes nos exatos termos 

do artigo 319, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Adequar os 

fundamentos jurídicos do pedido, formulando corretamente os pedidos ao 

rito processual escolhido, sob pena de indeferimento da inicial. 3) 

Comprovar nos autos o a alegada suspensão dos serviços pela 

Requerida, sob pena de indeferimento do pedido. Considerando ainda que, 

a atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação 

conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014295-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014295-89.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR proposta por JONES ROBERTO 

CARVALHO, representado por seu curador Dallas Jones de Moraes 

Carvalho, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO 

BONSUCESSO S.A. O artigo 319 do CPC estabelece os requisitos 

indispensáveis da petição inicial, de modo que o inciso I impõe a 

obrigatoriedade de a parte indicar corretamente o juízo ao qual a peça 

será dirigida, sob pena de indeferimento da exordial (artigo 321, parágrafo 

único do CPC). Neste ponto, verifico que a ação possui no polo passivo o 

Estado de Mato Grosso, estando a peça endereçada para uma Vara Cível 

Especializada em Fazenda Pública, o que revela a incompetência deste 

juízo para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 44 do CPC c/c 

Resolução nº04/2014: CPC Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos 

pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas 

previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de 

organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos 

Estados. Resolução nº04/2014 Compete às Varas Especializadas da 

Fazenda Pública: Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. DETERMINO a redistribuição 

dos autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da Fazenda Pública). 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000542-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CRUZ SOARES (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000542-65.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Compareceu aos autos a 

parte Autora, voluntariamente, no Id.12433532 informando que entabulou 

acordo com o “Réu” a fim de ter seus dados excluídos do cadastro de 

proteção ao crédito, porém não esclareceu com qual dos Requeridos foi 

feito o acordo e quais os pedidos que subsistem após a avença. Advirto 

que, em caso de manutenção do pedido de tutela de urgência, deve o 

Requerente corroborar aos autos prova atual da probabilidade do direito e 

do risco de dano. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de Processo 

Civil, EMENDAR A INICIAL, querendo, esclarecer quais as condições do 

acordo entabulado e quais as partes envolvidas, devendo no mesmo ato 

indicar quais os pedidos da exordial que subsistem após o acordo 

noticiado no Id.12433532, sob pena de indeferimento do pedido de tutela 

de urgência. Consigno que, em caso de manutenção do pedido de tutela 

de urgência, deve o Requerente trazer aos autos provas atuais da 

probabilidade do direito, bem como do risco que a espera da triangulação 

processual acarretará ao Autor, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031789-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LIMA FERRAZ SANTOS (RÉU)

PERMINIO PINTO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1031789-98.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da ordem de 

distribuição da causa exarada pelo juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital (Id.11286113), fundada na inexistência de 

dependência entre a Ação de Inventário em trâmite, e Ação de Cobrança 

em desfavor do Espólio, com o devido respeito, reputo inadequada a 

redistribuição da demanda. Isto porque, esta ação já foi submetida à 

distribuição no juízo cível, sendo sorteado a 10ª Vara Cível da Capital para 

jurisdicionar no feito porém, em razão do endereçamento da exordial à 

Vara Especializada, o juízo sorteado determinou a remessa do feito de 

acordo com a indicação autoral (Id.10972924). Todavia, de acordo com as 

normas processuais de fixação de competência, o registro ou distribuição 

da ação vincula o juízo sorteado para a instrução e julgamento da 

demanda, tornando-o inclusive prevento em caso de processos conexos 
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ou continentes distribuídos posteriormente, vejamos: 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. Art. 59. O registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo. A par disso, o fato de o juízo 

especializado se declarar incompetente para o processamento do feito, 

revela causa de retorno dos autos ao juízo de origem ou suscitação de 

conflito, o artigo 66, inciso III e parágrafo único do CPC, in verbis: Art. 66. 

Há conflito de competência quando: [...] III - entre 2 (dois) ou mais juízes 

surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá 

suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Assim, considerando a 

distribuição originaria da demanda, aliado às normas processuais de 

fixação de competência, a declaração da incompetência deste juízo com a 

remessa ao juízo de origem sorteado é medida que se impõe. Destarte, 

nos termos do artigo 43 do CPC, DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste juízo 

para processar e julgar a demanda, e com fulcro no artigo 66, parágrafo 

único do CPC, DETERMINO o retorno dos autos ao juízo originário sorteado, 

para o exercício das funções jurisdicionais neste feito. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao digno juízo competente, qual seja, 10ª Vara Cível da Capital. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

GLEYDIANE RODRIGUES DOS SANTOS 03263408151 (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003663-04.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL e documentos (Id.13158645 ao 

Id.13159240), em que a Autora reapresentou a petição inicial do 

Id.11809970 ao Id.11810242 e juntou aos outros atestados médicos, 

despesas pessoais e uma “parte” da Declaração de Imposto de Renda 

relativa ao exercício de 2016, com o objetivo de comprovar fazer jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita. 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. Isto porque, da análise dos documentos 

encartados e o documento do Id.13159240 (folha de rosto do recibo de 

entrega da Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 

2016), a despeito de incompleto e desatualizado, é possível identificar que 

a capacidade financeira da Requerente não se enquadra na condição de 

hipossuficiência alegada, sobretudo exigida em lei, o que afasta a 

probabilidade do direito de o Requerente fazer jus à benesse excepcional. 

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. Por fim, saliento a Requerente que a incongruência 

relativa a qualificação das partes (inciso II, artigo 319 do CPC - indicação 

do endereço eletrônico) não foi sanada por oportunidade da apresentação 

da emenda, razão porque, no prazo assinalado acima, renovo a 

oportunidade de a Autora atender a exigência legal. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004634-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1004634-86.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Inicialmente, a despeito da 

atuação em causa própria sob prerrogativas postulatórias pautadas pelo 

princípio da informalidade dos atos processuais, é indispensável a 

observância das diretrizes de organização peculiares estabelecidas aos 

processos eletrônicos, de modo a garantir com amplitude o exercício do 

direito de defesa e adequada instrução do feito. Conferimos essa 

obrigação postulatória, nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Portanto, com 

fulcro no artigo 77, §1º do CPC, advirto à parte Autora que, dependendo 

da natureza da ordem jurisdicional ou legal, manifestação 

desacompanhadas de um mínimo de estruturação lógica, coerente, 

sobretudo técnica, como a denominada “petição” contendo texto avulso 

sem qualquer requerimento petitório do Id.12058727, poderá ser 

considerada cumprimento sem exatidão/descumprimento da ordem judicial, 

com ou sem responsabilização processual, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e §2º do CPC. Por conseguinte, ainda em atenção ao regulamento dos 

processos eletrônicos, é imposto à parte a identificação exata e clara do 

documentos anexado aos autos (artigo 13-A, §1º citado), sendo 

reprovável a denominação distinta do mesmo documento juntado em 

duplicidade, como aconteceu com no Id.12058759 e Id.12058764, o que 

alerto para a certa punição processual se houver reiteração desse tipo de 

descuido. Não obstante a isso, por força do princípio da cooperação 

processual, RECEBO a prova produzida pela parte Autora no Id.12058759 

(reiterada no Id.12058764 a partir da pág.2), a fim de corroborar a alegada 

condição de miserabilidade para a concessão da assistência judiciária 

gratuita. 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. Isto porque, a 

declaração de renda anexada ao Id.12058759, aliado a conjuntura 

econômica evidenciada nos autos, não condizem com a condição de 

hipossuficiência exigida em lei para a concessão da benesse vindicada. 

Assim, considerando que a qualificação profissional do Autor não 

possibilita, a priori, a demonstração de renda material (profissional liberal), 

evidenciando inclusive a fonte de renda incompatível com a probabilidade 

do direito legalmente imposta à benesse, sendo o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Importa grafar que pedidos de gratuidade 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 
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processo com tudo o que isso implica. 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

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017807-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAKAYUKI ICHIKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIG SOLUCOES E INFORMACOES GEOGRAFICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

THIAGO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1017807-17.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Oportunizado a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência alegada (Id.805339407), 

embora devidamente intimada, injustificadamente, deixou transcorrer in 

albis o prazo legal, conforme certidão do Id.9024107. Consigno que, 

mesmo certificado decurso do prazo, compareceu o Requerente no 

Id.9686646, narrando intempestivamente a insuficiência de recurso 

financeiro, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova da alegada 

condição de miserabilidade. 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. 

Destaco que, a mera declaração no corpo da exordial ou em petição 

avulsa, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018870-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY LEOPOLDINO FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018870-77.2017.8.11.0041 (LP) VISTOS, JOACY LEOPOLDINO 

FONSECA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 10/04/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntada no 

ID: 8174756/8174758. A Requerida apresentou contestação no ID: 

11393670, arguindo em preliminar a irregularidade processual, quanto à 

procuração da parte Requerente, e a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, a ausência de boletim de ocorrência lavrado na 

data do fato, ausência de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

11874078. Impugnação a contestação corroborado no ID: 12253138. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. No que tange a preliminar da ausência de procuração 

assinada pela parte Autora, alegado pela Requerida, vislumbro que o 

documento está assinado na forma como determina o Código Civil, sendo 

desnecessária a suspensão do processo para sanar qualquer defeito 

processual, não restando alternativa se não desacolher tal preliminar. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser cumprida para 

o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de 

Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” 

(Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 
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dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência no ID: 8174756/8174758, demonstrando de maneira inequívoca, 

o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID: 11874078. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura torácicos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

11874078 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão média perda de 50% 

(cinquenta por cento) da lesão da estrutura torácica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, pagar ao Requerente, JOACY LEOPOLDINO 

FONSECA, a quantia de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/04/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003757-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VINICIUS FONTANELI (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

 

Processo n° - 1003757-83.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12023623 desiste dos Embargos de Declaração 

interpostos e manifesta concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11614782/11614799 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. 11614787 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12023623. 

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: 1015927-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA AYOLFI (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):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n ° 1015927-87.2017.8.11.0041 

(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 11473882 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada id. 11395565, alegando em síntese 

erro material com relação à data do sinistro. Com efeito, verifico que 

assiste razão ao Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à 

data do ocorrido mencionado na sentença. A parte Autora traz em sua 

exordial sendo a data do sinistro 16/08/2016, entretanto o boletim de 

ocorrência juntado id. 7300802 e os documentos corroborados aos autos 

pela parte referente ao atendimento clínico identificam como sendo a data 

do fato em 12/06/2016. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e 

seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do 

sinistro para: 18/06/2016. No mais, permanece a sentença de id. 

11395565, tal como está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022038-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA (AUTOR)

MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022038-24.2016.8.11.0041(LP). VISTOS, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT que MARIANA HELOÍSA LOPES DA CUNHA, BRUNA 

HELOÍSA LOPES DA CUNHA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA, MARIA 

CAROLINA DE AGUIAR CUNHA e JOÃO PEDRO SENA DA CUNHA, menor, 

neste ato representado por sua genitora, VANIA MARTINS DA SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em síntese, que WAGNER DA CUNHA, foi vítima de 

acidente automobilístico fatal na data de 17 de agosto de 2016, conforme 

certidão de óbito juntada no id. 4315022 pág. 02. Requer, portanto, a 

condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) referentes ao seguro obrigatório, acrescido dos 

consectários legais, ao argumento de serem os únicos herdeiros. Boletim 

de ocorrência id. 4315022 (pág. 03 a 09). Em contestação id. 8158689 

pugnou em preliminar, a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S/A no polo passivo da ação, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a 

irregularidade da representação processual por faltar uma procuração 

assinada e alegou também a ausência de documento imprescindivel para a 

demanda. No mérito arguiu sobre a ausência de declaração de único 

herdeiro, requerendo a improcedência do pedido autoral. Defendeu pelo 

acolhimento das preliminares arguidas, e eventualmente no mérito requer a 

improcedência do pedido autoral. Impugnação a contestação id. 8824885. 

Id. 10621319, as Autoras juntaram nos autos a representação da inclusão 

do menor. A parte Requerida manifesta não se opôs a inclusão no id. 
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11478942. Ofício do INSS acostado no id. 11590039. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

processo foi saneado id. 10597744, tendo sido rejeitada às preliminares 

apresentadas em contestação, desta feita, passo a análise do mérito. O 

seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de 

acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, 

ou sua carga a pessoas transportadas ou não, tais danos pessoais 

podem ser relativos à morte, invalidez permanente ou ressarcimento de 

despesas médicas (DAMS). Encontra-se comprovado nos autos que 

WAGNER DA CUNHA, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 

17/08/2016 resultando em seu falecimento, conforme se infere da Certidão 

de óbito no id. 4315022. Igualmente, tais documentos são suficientes para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima. 

Aliás, de acordo com o art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o pagamento da 

indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. O artigo 5º e 

§§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com a alteração da Lei nº 8.441/92 e da Lei 

nº 11.482/07, diz que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º - A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

De outro lado, o art. 4º da Lei nº 6.194/74 determina que a indenização no 

caso de morte seja paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código 

Civil, o qual tem a seguinte redação: Art. 792. Na falta de indicação da 

pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que 

for feita, 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. Logo, o valor da indenização 

deverá ser pago aos Autores, tendo em vista terem comprovado nos 

autos, serem os únicos beneficiários, com a declaração corroborada às 

fls.91/92. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e CONDENO a parte Requerida, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, a pagar aos Requerentes, MARIANA HELOÍSA LOPES 

DA CUNHA, BRUNA HELOÍSA LOPES DA CUNHA, GABRYELLE DOS 

SANTOS CUNHA, MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA e JOÃO PEDRO 

SENA DA CUNHA, menor, neste ato representado pela sua genitora, 

VANIA MARTINS DA SILVA, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização prevista no artigo 3º, inciso I 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro (17/08/2016). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014222-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P r o c e s s o 

n.º1014222-88.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs 

ID. 10347562 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada ID. 

9655730, alegando em síntese a omissão quanto ao laudo pericial 

elaborado ID. 7370854, o qual estabeleceu nexo dos referidos danos ao 

acidente. Instada a manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão ID. 11660393. É O RELATÓRIO DECIDO 

Conheço dos embargos em vista dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade de acordo com o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 

No que pese a alegação de omissão quanto ao laudo no ID. 7370854, 

verifico que foi realizado antes mesmo de haver citação da parte 

Requerida, não havendo desta forma a angulação processual, entretanto 

é imprescindível que as partes, estejam presentes e sejam comunicadas 

do dia da produção da prova pericial, conforme estabelece o artigo 474 do 

Código de Processo Civil, para não ocorrer à ofensa aos princípios do 

devido processo legal e da ampla defesa. Igualmente, há que se ter 

presente que o destinatário final dessa medida é o Juiz, a quem cabe 

avaliar as provas especificadas no caderno processual para formação do 

seu convencimento. Desta forma, não vislumbro qualquer ausência de 

ponto importante no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, 

vez que os fundamentos fáticos e jurídicos do decisum foram expostos de 

forma clara e coerente em cima das provas, documentais e periciais, 

trazidas aos autos. No mais, verifico que, caso a Embargante se posicione 

contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar sua modificação pelo 

recurso próprio. ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro no artigo 1022 do CPC JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015841-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n ° 1015841-19.2017.8.11.0041 

(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs ID. 11449413 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada ID. 11389215, alegando em síntese 

erro material com relação à data do sinistro. Com efeito, verifico que 

assiste razão ao Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à 

data do ocorrido mencionado na sentença. A parte Autora traz em sua 

exordial sendo a data do sinistro 09/10/2012, entretanto a certidão de 

ocorrência juntado e os documentos corroborados aos autos pela parte 

referente ao atendimento clínico identificam como sendo a data do fato em 

09/11/2012. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

09/11/2012. No mais, permanece a sentença de ID. 11389215, tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA NERES (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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002647-49.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RONALDO FERREIRA NERES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento da indenização do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 130,00 

(cento e trinta reais) referentes às despesas com tratamento médico. 

Certidão de Ocorrência ID: 4732763. A Requerida apresentou contestação 

no ID: 10343582, arguindo em preliminar, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, alegou também a 

ausência de documento imprescindível para a demanda e a carência da 

ação ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, a falta de nexo causal e a inexistência de prova 

da invalidez, discorreu pela necessidade de produção de prova pericial 

que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

10065267. Impugnação a contestação juntada no ID: 10549027. Os autos 

vieram me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser 

cumprida para o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado certidão de ocorrência do SAMU no ID: 4732763, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 11171400. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 10107417 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial permanente, com repercussão intensa 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do 

membro inferior direito à indenização corresponde, portanto, a R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por derradeiro, 

afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou 

gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 

130,00 (cento e trinta reais). A meu ver, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os 

documentos, laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos 

termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das 

Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 
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liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará. Como visto, a indenização está 

condicionada à simples prova do acidente e das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado, como se 

depreende do documento carreado no ID: 4732871. Assim, não pode a 

Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. Desta 

feita, analisando detidamente aludidos documentos, não procede à 

alegação da seguradora de que a parte Requerente não comprovou as 

despesas médicas por ela efetivadas quando da ocorrência do sinistro, 

eis que não se tem dúvida de que se relacionam com o acidente 

automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o valor de 

reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 130,00 (cento e trinta 

reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos 

da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar ao Requerente, RONALDO FERREIRA NERES, a quantia de: A) - 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 12/11/2016 (Súmula 580 

STJ); B) R$ 130,00 (cento e trinta reais) referente à indenização prevista 

no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013448-24.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANDERSON BORGES DE 

SOUZA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 10/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência corroborada no ID. 6749629. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9912472 arguindo em preliminar, 

a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro, e alegou também a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10066273. Os 

autos vieram para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De 

proêmio consigno que a alegação, da parte Requerida, quanto à 

autenticidade da documentação, considera-se prescindível, uma vez que a 

procuração juntada no processo é suficiente para a adequação do 

pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte, além 

disso, se presumem verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 
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vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado certidão de ocorrência no ID: 

6749629, decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira 

inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial no ID: 10177300. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura cervical, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

10066273 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, com repercussão média, perda de 50% (cinquenta por cento) 

da lesão da estrutura cervical, a indenização deve corresponder, portanto 

a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pagar ao Requerente, 

ANDERSON BORGES DE SOUZA, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 10/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012319-81.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ERASMO MOISES NEVES DOS 

SANTOS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO SEGUROS S/A 

e SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 

também qualificadas, alegando, em síntese, que em 07/11/2016 foi vítima 

de acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de Ocorrência ID: 6162716. A Requerida apresentou contestação no ID: 

9654921 arguindo em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência 

de comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, arguiu sobre a impugnação dos documentos juntados pela parte 

Autora, defendeu pela improcedência do pedido inicial, a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 10518919. Impugnação a contestação juntada no ID. 11137140. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO/EXCLUSÃO DA BRADESCO SEGUROS S/A. Quanto ao pedido 

de exclusão da BRADESCO SEGUROS S/A, e substituição da parte 

Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 
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CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Pois bem, o Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6162716, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10518919. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um quadril, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10518919 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do quadril esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR as partes Requeridas BRADESCO SEGUROS S/A e 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar 

ao Requerente, ERASMO MOISES NEVES DOS SANTOS, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/11/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do Novo CPC). Por fim, promova-se as alterações necessárias na 

autuação do feito a fim de regularizar os dados da parte Requerida para 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GENTE SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015573-62.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RAFAELA PAULA DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de GENTE SEGURADORA S/A, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 29/11/2015 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de Ocorrencia corroborado no ID. 7267493. A Requerida apresentou 

contestação ID. 10228219, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, ausência de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de producao de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Impugnação a contestação no ID. 11162190. Laudo pericial 

elaborado por perito judicial acostado ID. 10932520. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 
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interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Consequentemente 

afasto a preliminar. Ultrapassada essas questões, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Na 

hipótese, é incontroverso que a parte Requerente em 29/11/2015 foi vítima 

de acidente de trânsito, conforme consta do boletim de ocorrência ID. 

7267493, fato, que por si só não gera o direito à indenização do seguro 

DPVAT. Nesse sentido, o entendimento da Ministra Nancy Andrigui: “(...) O 

seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho 

social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

(...) Sobre o tema, ressalta Ricardo Bechara Santos que, para saber se 

determinado sinistro está coberto pelo DPVAT, é necessário analisar os 

critérios de “uso” e “nexo de causalidade”. Com efeito, "o veículo há de 

ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente” (in 

Direito de Seguro no Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, 

página 564). (g.n) (Recurso Especial nº 1.245.817 - MG (2011/0043559-8), 

j. em 06.03.2012, DJe 14.03.2012). (grifei) No entanto, em que pese restar 

comprovado o acidente automobilístico sofrido pela parte Requerente, o 

nexo causal entre o acidente e a suposta invalidez permanente não se 

mostra comprovado no feito, como se depreende da perícia médica 

acostada no ID. 10932520. “Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que o periciando não apresenta dano funcional decorrente do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de novembro de 2015, apresenta 

apenas, escoriações e disfunções temporárias” Desta feita, tenho que no 

caso vertente, a prova produzida nos autos não demonstra a existência 

da invalidez permanente da parte Autora, conforme alegada na exordial, 

ou seja, NÃO HÁ DANO QUE POSSA SER SUBSUMIDO AOS TERMOS DO 

CITADO ARTIGO 3º DA LEI Nº 6.194/74, SENDO IMPOSSÍVEL 

RECONHECER O DIREITO DA PARTE REQUERENTE À INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. A propósito: DPVAT - INCAPACIDADE PERMANENTE - 

PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. Tendo restado comprovado pela prova pericial judicial a ausência 

de incapacidade permanente em qualquer grau, não há que se falar em 

indenização do seguro DPVAT. >(TJ-MG - AC: 10194091074550002 MG, 

Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis 

/ 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013) O laudo pericial 

oficial, portanto, não corrobora com a narrativa exordial, impondo-se 

concluir pela inexistência de qualquer espécie de invalidez apta a gerar o 

direito ao recebimento do benefício securitário. Ausente, a prova de que 

se trata, cuja produção a lei adjetiva civil impõe ao autor (CPC, art. 373, I), 

tornando pertinente a improcedência da pretensão exordial. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial perquirido por RAFAELA PAULA DA SILVA, em desfavor de GENTE 

SEGURADORA S/A. Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atribuído à causa nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário 

da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020434-91.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HERIKS WILSON RODRIGUES 

VITORIO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 22/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento da indenização do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 528,70 

(quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos) referentes às 

despesas com tratamento médico. Certidão de Ocorrência ID: 8352865. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11089766, arguindo em 

preliminar, a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, alegou também a 

ausência de documento imprescindível para a demanda e a carência da 

ação ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, e ante a inconsistência do pedido de reembolso 

por despesas médicas e suplementares. Discorreu, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10837898. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 11286432. Os autos vieram me conclusos para sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 237 de 692



prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser 

cumprida para o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado certidão de ocorrência do SAMU no ID: 8352865, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10837898. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um quadril, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10837898 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial permanente, com repercussão intensa perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da mobilidade do quadril esquerdo à indenização 

corresponde, portanto, a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao 

sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico hospitalares - 

DAMS, na monta de R$ 528,70 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta 

centavos). A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente nos 

autos, que a parte Requerente foi vítima do referido acidente 

automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os documentos, 

laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 

5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das Leis n.º 

8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 8353008. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 528,70 (quinhentos e 

vinte e oito reais e setenta centavos). Quanto aos juros e correção 

monetária das despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir 

pela variação do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, computados da provocação do interessado, no 

caso da citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado 

Tribunal. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente, HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO , a quantia 

de: A) - R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 22/12/2016 

(Súmula 580 STJ); B) R$ 528,70 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta 

centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária (INPC) a partir da 

data do desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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PJe nº1017130-84.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER, proposta por CONDOMINIO CIVIL 

PANTANAL SHOPPING em face da locatária BRASIL COMERCIO DE 

ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI - EPP, objetivando o Requerente seja 

concedida tutela de urgência de despejo liminar, caso a parte Requerida 

não purgassem a mora dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

estabelece o artigo 62, da Lei nº8.245/91, sob o argumento de que a Ré se 

encontra inadimplente com os alugueis e demais encargos locatícios 

desde março/2016. Aduz a parte Autora que firmou com a Requerida um 

contrato de locação do espaço comercial nº2.047, localizado no 2º piso do 

Pantanal Shopping, com inicio em 29/11/2014, renovado, com 

encerramento em 30/11/2019, estando a Ré inadimplente com o valor dos 

alugueis e assessórios desde março/2016 a maio/2017, que a época da 

propositura da ação perfez o valor de R$88.501,30 (oitenta e oito mil, 

quinhentos e um reais com trinta centavos). Assim, a parte Autora propôs 

a presente ação formulando os seguintes pedidos: “[...] a) Conceder a 

tutela provisória, de urgência ou de evidência, consistente no despejo 

liminar, com fundamento no artigo 62 da Lei nº. 8.245/91, no caso de o 

Requerido e seu fiador (art. 62, II da Lei de Locação não purgarem a mora 

em 15 (quinze) dias após a citação, conforme prescreve o artigo 62, 

inciso II da Lei nº. 8.245/91; b) em caso de concessão da liminar, requer o 

prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a prestação da caução; c) 

determinar a citação do Requerido Locatário para se defender, bem como, 

nos termos do artigo 62, II da Lei de Locação, a intimação portador da 

carteira de identidade nº. 167.733, expedido por SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o nº. 109.179.931-87, residente e domiciliado na Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº. 260, bairro Bosque da Saúde, CEP 78050-000, 

na cidade de Cuiabá/MT, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS, 

brasileiro, casado, empresário, com cédula de RG nº. 00.067.693-8, 

expedido por SSP/MS, inscrito no CPF nº. 506.081.001-10, residente e 

domiciliado na Rua 24 de Outubro, nº. 976, bairro Centro, CEP 78005-330, 

Cuiabá/MT e ADRIANA LÚCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI, brasileira, 

casada, comerciante, portadora do RG nº. 831.813, expedido por SSP/MT, 

inscrita no CPF sob o nº. 537.736.751-00, residente e domiciliada na Rua 

24 de Outubro, nº. 976, bairro Centro, CEP 78005-330, Cuiabá/MT, para 

purgarem a mora caso seja de seu interesse; d) Atendendo o disposto no 

artigo 319, VII do NCPC, o Autor consigna que não possui interesse na 

realização de audiência de conciliação ou mediação. e) No mérito, caso 

não ocorra a purgação da mora, requer a procedência da demanda, e por 

consequência, a confirmação da tutela antecipada de urgência (despejo), 

mantendo-se em definitivo o despejo do Locatário e a imissão na posse do 

Locador, bem como a rescisão do contrato de locação; f) condenar os 

Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios; g) deferir a produção de todas as provas em direito 

admitidas, e que porventura se fizerem necessárias; h) Nos termos do 

artigo 319, § 1º, o Autor requer que o Requerido decline em sua defesa 

seu endereço eletrônico. i) determinar que todas as intimações do feito 

sejam endereçadas exclusivamente aos procuradores USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO. Conforme preconiza o artigo 58, III, da Lei nº8.245/91, 

dá-se à causa o valor de R$ 85.590,00.” (sic Id.7969964 pág.13 a 15) Com 

a inicial vieram os documentos anexados aos Ids.7969964 ao 7970015, 

com custas processuais de distribuição da ação protocolada nos 

Ids.8090590 ao 8091326, bem como comprovante de recolhimento de 

diligências iniciais juntada aos Ids.8153493 ao 8153500. Decisão inicial 

indeferindo o despejo liminar em razão da garantia contratual, 

oportunizando a parte Ré purgar a mora nos termos do artigo 62, inciso II 

da Lei 8.245/91, bem como manifestar o interesse na designação de 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Na mesma 

oportunidade, foi indeferido o pedido para que os fiadores purgassem a 

mora, em razão de não comporem o polo passivo da demanda. 

(Id.9347133) Carta de citação expedida no Id.9994818, com aviso de 

recebimento positivo juntado aos autos em 20/10/2017 no Id.10378903, 

com certidão de decurso do prazo para resposta da Requerida anexada 

em 23/11/2017 no Id.10818685. Pedido incidental apresentado pelo Autor 

no Id.11360238 e Id.11360349, pleiteando a concessão de tutela de 

evidência (artigo 311, inciso IV do CPC), para a concessão do despejo da 

Requerida uma vez que, até o pleito da tutela (16/01/2018) não purgou a 

mora, não respondeu a ação e ainda estaria inadimplente no valor 

atualizado de R$173.700,87 (cento e setenta e três mil, setecentos reais 

com oitenta e sete centavos), bem como a decretação da revelia da ré e o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso II do CPC), juntou na 

oportunidade planilha de atualização dos débitos no Id.11360368. No 

Id.11673665 ao Id.11673689 a Requerida compareceu aos autos 

pugnando pela habilitação nos autos e designação de audiência de 

conciliação com fundamento no artigo 3º, caput, e §1º e 3º do CPC 

(07/02/2018). Por fim, em 07/02/2018 no Id.11674704 a Requerida 

apresentou “impugnação a contestação”, arguindo em preliminar I a 

carência da ação, tendo em vista a ausência de notificação premonitória 

para a constituição da mora do inquilino (artigo 78 da Lei do Inquilinato), 

colacionando a integralidade do dispositivo legal na peça; em preliminar II 

renovou a argumentação da carência da ação em razão de faltar na 

exordial a prova da propriedade do imóvel pela Autora nos termos do 

artigo 396 e artigo 366 ambos do CPC; no item III da peça argui a carência 

da ação em razão de a ação não preencher os pressupostos legais para 

a ação de execução, dado a ausência do título de crédito original de 

responsabilidade da executada/Requerida; no item IV intitulado “Também 

em Preliminar”, argui a carência da ação por violação ao que dispõe o 

artigo 585, IV do CPC, tento em vista o contrato de aluguel primitivo ter se 

findado e a Requerida ter permanecido no imóvel por tempo indeterminado, 

inexistindo título executivo escrito de locação a ser executado pela 

Autora. No mérito pugnou pelo excesso da cobrança do valor de 

R$85.590,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais), por não 

representar a realidade do valor inadimplido, o que impossibilitou o 

pagamento pelo Réu, que inclusive não recebeu nenhuma notificação 

premonitória informando de sua inadimplência. Sustenta a existência de 

cláusulas abusivas que ofenderam o equilíbrio contratual e deveriam ser 

afastadas para que houvesse a possibilidade de a Autora executar o 

Título Extrajudicial. Ressaltando a impossibilidade de imposição de multa na 

via executiva, por ausência de prova da instituição da penalidade e 

ausência de certeza e exigibilidade, e em caso de admissibilidade da 

cobrança pelo juízo, que o patamar não exceda a 10% sobre o valor do 

aluguel, conforme o artigo 52, §1º do CDC. Por fim, sustenta a pleiteia a 

Requerida, subsidiariamente, em caso de condenação, que seja 

respeitado a correção monetária somente a partir do ajuizamento da 

execução nos termos da Lei nº6.899/81, e não da emissão dos recibos, 

em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos valores 

pleiteados. A “impugnação à contestação” apresentada pela Requerida 

não foi instruída com documentos. Vieram-me conclusos. É O 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que mesmo 

devidamente citada (Id.10378903) a Ré quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para responder a presente ação, conforme 

certidão do Id.10818685. Consigno que, mesmo sendo concedido 15 

(quinze) dias no despacho inicial (Id.9347133) para a parte Ré purgar a 

mora, manifestar interesse na designação de audiência de conciliação 

e/ou apresentar defesa, a Requerida optou por permanecer silente e, 

meses depois, sem justificativa e intempestivamente, nos Id.11673665 ao 

Id.11673689 e Id.11674704, compareceu aos autos pleiteando a 

designação de audiência de conciliação e teceu considerações ilógicas 

em sua defesa. Contudo, inconcebível o acolhimento das preclusas 

manifestações da Requerida por força do artigo 223 e artigo 293, ambos 

do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou 

de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: Ademais, o 

deferimento/acolhimento das manifestações a essa altura da instrução, 

demonstraria a validação do abuso de direito perpetrado pela Requerida, 

que além de não purgar a mora, ignorou injustificadamente o chamado da 

justiça, compareceu aos autos 04 (QUATRO) meses depois de ser citada 

acerca dos exatos termos da ação e ordenamento jurisdicional inaugural, 
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declinando defesa que em nada se refere ao rito processual em trâmite ou 

a modalidade do contrato de locação comercial entabulado entre as 

partes. A Requerida deixou de apresentar fatos, prova, pronunciamento 

coerente e com nexo causal, capaz de impedir, modificar, extinguir e/ou 

desconstituir de qualquer forma o direito escorreito vindicado pelo Autor, 

merecendo destaque o declínio ipsis litteris do artigo 78 da Lei 

nº8.245/1991 afeto às locações residenciais celebradas antes da vigência 

da lei especial (1991), reclamado pela Requerida em sua inapropriada 

defesa, sem qualquer justificativa plausível no motivo de vindicar a 

aplicação do dispositivo em seu favor. Pelo contrário, a Requerida de 

maneira reprovável, formulou pretensão defensiva totalmente ilógico ao 

fundamento jurídico desta ação, violando frontalmente o artigo 77, incisos 

I, II, III e IV do CPC, principalmente quando, sob manifesta litigância de 

má-fé (artigo 80, inciso I e II do CPC), argui em sua defesa a inexistência 

de contrato de locação entre as partes, tendo em vista que não houve 

prorrogação do contrato primitivo firmado, mesmo ciente do documento 

anexado no Id.7969967 da inicial em que consta o prazo de vigência do 

contrato até o dia 30/11/2019, devidamente assinado pela 

Locatária/Requerida e Autora com firmas reconhecidas. Não obstante a 

isso, no que tange a invocação do direito ao acesso a justiça através de 

solução pacifica e consensual dos conflitos, previsto no artigo 3º, §2º e 

§3º do CPC, reputo descabido frente a real intensão desleal evidenciada 

pelas condutas processuais e extraprocessuais, relembro que, 

injustamente praticada pela parte que, há dois anos não paga aluguel ao 

Autor e ainda comparece em juízo, intentando que o Poder Judiciário 

convalide conduta expressamente atentatória à dignidade da justiça e aos 

princípios norteadores da relação contratual (artigo 422 do Código Civil), 

além de não declinar qualquer tipo de motivação/proposta conciliatória que 

embasaria a designação de audiência de conciliação neste avançada fase 

processual, colocando em risco a movimentação da máquina judiciária 

inutilmente. Assim, com fundamento no artigo 344 do CPC, DECRETO a 

revelia da Ré BRASIL COMERCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA – EIRELI – 

EPP. Por conseguinte, INDEFIRO os pedidos formulados pela Requerida no 

Id.11673665 ao Id.11673689 e Id.11674704, e pelo teor das manifestações 

e fundamentação supra, de ofício, APLICO a Ré MULTA no valor de 10% 

sobre o valor corrigido da causa, com base no artigo 77, §2º c/c artigo 80, 

incisos I e II, ambos do CPC. No tocante ao pedido de tutela de evidência 

formulado pela Autora no Id.11360349, entendo não merecer guarida, 

tendo em vista a pretensão já estar suficientemente declinada na exordial, 

que teve apenas o despejo liminar indeferido (Id.9347133). Aliado a isso, 

pela análise dos autos, o feito encontra-se pronto para a análise do mérito, 

de sorte que aquele pedido incidental perdeu o objeto. Além disso, o 

Requerente formulou pedido vindicando a concessão liminar da medida, 

todavia, o fundamento jurídico utilizado não comporta apreciação do juízo 

sem a manifestação da parte contrária (artigo 311, inciso IV do CPC), de 

modo que o acolhimento do pedido apenas tumultuaria o curso da ação, 

considerando ser indispensável a manifestação da Ré sobre o pleito, em 

respeito ao contraditório e ampla defesa, mesmo diante do 

comparecimento da parte Requerida nos autos após a formulação do 

pedido pela Autora. Com efeito, por economia processual e total perda do 

objeto da medida provisória vindicada, face a este provimento jurisdicional 

definitivo, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela de evidência formulado pela 

Requerente no Id.11360349. Inexistindo nos autos matéria de organização 

e regularização do feito, cumpre anotar que a hipótese em apreço 

comporta o julgamento antecipado da lide, pois as questões trazidas à 

baila se resumem, em geral, a matérias de direito. No mais, a prova 

documental já é suficiente para o desiderato do feito, razão por que tenho 

como desnecessária maior dilação probatória ou testemunhal, admitindo 

pronta solução. Assim, tendo sido o julgamento antecipado da lide pleito 

Autoral manifestado no Id.11360349, passo a análise do mérito, na forma 

do artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. Com efeito, o cotejo 

dos autos revela que a Requerida, regularmente citada (Id.10378903), 

apresentou defesa intempestiva, incorrendo em revelia de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. No particular, confira-se a 

jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS 

CONDOMINIAIS. RITO SUMÁRIO. ADOÇÃO. RITO ORDINÁRIO. DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA. PARTE RÉ. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A 

controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em verificar se a 

adoção do rito ordinário, por determinação de ofício do magistrado 

condutor do feito, em ação de cobrança de débito condominial, cujo rito 

previsto pelo Código de Processo Civil de 1973 é o sumário (art. 275, II, 

"b"), causou prejuízo processual à parte ré. 2. Esta Corte Superior tem 

entendimento consolidado no sentido de que é admissível a adoção do rito 

ordinário (de cognição mais ampla) no lugar do sumário desde que não 

configure prejuízo às partes. 3. No caso, constou expressamente no 

mandado citatório que não seria designada a audiência inicial de 

conciliação do procedimento sumário, prevista no art. 277 do CPC/1973, 

constando também o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

contestação. 4. A ré, devidamente citada, não se insurgiu quanto aos 

termos do mandado de citação, deixando transcorrer in albis o prazo 

designado para o oferecimento da defesa. Sua primeira manifestação nos 

autos ocorreu somente após a prolação da sentença, com a interposição 

do recurso de apelação, circunstância que evidencia sua absoluta ciência 

acerca da ação ajuizada em seu desfavor. 5. Diante da absoluta inércia da 

parte ré, a decretação da sua revelia era de rigor, não sendo possível 

cogitar prejuízo a justificar a anulação do processo. 6. Recurso especial 

conhecido e não provido. (REsp 1582188/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 

30/04/2018) “A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de 

reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do CPC.” (STJ, 

3ª, turma, RESP 8.392-MT, REL. MIN. EDUARDO RIBEIRO). Nesse passo, 

consigno que, a presunção de veracidade trazida pelo dispositivo 

processual (artigo 344 do CPC) é relativa, de modo que, a despeito da 

revelia decretada, nada obstava a Ré comparecer nos autos atendendo 

ao ônus da prova com relação ao adimplemento dos encargos locatícios 

descritos na exordial (artigo 346, parágrafo único do CPC). Pontuo que, 

incumbia à Ré, de forma proba e adequada, a demonstração dos fatos 

modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte Autora, o que 

poderia ser facilmente elidido com a simples apresentação dos recibos de 

pagamento ou outros documentos capazes de demonstrar a quitação dos 

valores cobrados. Contudo, uma vez pactuado contrato de locação de 

imóvel para fim comercial, sob as peculiaridades atípicas da relação de 

shopping center (Id.7969967 ao Id.7969982), verificou-se que a 

Locatária/Requerida não vinha honrando com os compromissos 

estipulados no aludido contrato quanto ao pagamento dos alugueis, 

encontrando-se inadimplente há vários meses, mais precisamente desde 

março/2016. Assim, como a mora não foi purgada, nos termos do artigo 

62, inciso II, da Lei 8.245/91, e não houve qualquer sinal de que a 

Requerida pretende cumprir o contrato, inexiste impedimento para a 

decretação do despejo e a consequente rescisão contratual. Saliento que, 

apenas a título exauriente dado a revelia, o contrato atípico de locação que 

é objeto deste feito, diferentemente do sugerido pela Requerida, não 

consubstancia relação de consumo, mas relação civil, de modo que é 

inaplicável a ele o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº8.078/90. Na 

realidade, nesse tipo de contrato, ou seja, de locação de loja/espaço em 

shopping center, há que se buscar o regramento aplicável no próprio 

contrato e na Lei de Locações, pois a própria lei assim o determina. Art. 

54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center , 

prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de 

locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. 

Portanto, o que se verifica é que, ressalvada a violação, pelo ajuste 

contratual, de alguma norma de ordem pública, seus termos regrarão a 

relação jurídica locatícia, sendo de se salientar, ainda, que é nesse exato 

sentido a orientação jurisprudencial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC A CONTRATOS DE LOCAÇÃO. 

SHOPPING E EXPOSITOR DE FEIRA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Está 

cristalizado na jurisprudência desta eg. Corte Superior que o Código de 

Defesa do Consumidor não pode ser aplicado a relações jurídicas 

estabelecidas com base em contratos de locação, para as quais há 

legislação específica, qual seja a Lei 8.245/91. 2. No caso dos autos, foi 

constatada a relação regida pela Lei 8.245/91, portanto, o Codex 

consumerista torna-se inaplicável à espécie, o que afasta a 

responsabilidade solidária do shopping locador pelos danos causados a 

consumidor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no 

REsp 1285546/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 27/03/2018) Assentada a premissa, verifica-se que a 

Requerida – como dito – dirigiu impugnações a várias cláusulas 

contratuais mas optou por não efetuar qualquer pagamento, ainda que 

fosse sobre a parcela incontroversa, evidente que não teria mesmo razão 
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em qualquer de suas postulações e interpretações contratuais. É isso 

porque, diante do disposto no artigo 54 antes mencionado, e das 

particularidades do contrato de locação em shopping center, são válidas 

todas as convenções entabuladas entre as partes, e à vista do 

inadimplemento incontroverso, impõe-se o desfazimento da locação, nos 

exatos termos do art. 9º, II e III, da Lei 8245/91. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO – 

DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DECRETO DE REVELIA - TRATATIVAS 

DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO – 

SUBSISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – INOCORRÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO 

PROVIDO. 1) A regularização da representação processual, viciada desde 

a origem, somente ocorre com a juntada de procuração outorgada aos 

primeiros patronos do réu, de modo a validar toda a cadeia de 

substabelecimento registrada no feito e os atos processuais praticados. 

2) A negociação preliminar de compra e venda do imóvel locado 

entabulada pelo locatário com terceiros, sem poderes específicos para 

alienação do bem e que não avança da fase das tratativas, não tem o 

condão de alterar a natureza do negócio jurídico que vincula as partes, 

extinguindo a obrigação de adimplir com o aluguel. 2) Restando imaculada 

a relação locatícia celebrada entre as partes e verificada a inadimplência 

dos aluguéis, uma vez que não exercida a faculdade de purga da mora 

pelo locatário, a decretação do despejo é medida que se impõe. 3) A 

obrigação do locatário em efetuar o pagamento dos aluguéis e cumprir 

demais encargos assumidos no contrato de locação deve perdurar até a 

efetiva entrega do imóvel à locadora. (Ap 115457/2014, DRA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA - PURGA DA MORA - INOCORRÊNCIA - REVELIA - 

PRECLUSÃO. Comprovada a existência da relação locatícia e a 

inadimplência do locatário, procedente é o pedido da ação de despejo por 

falta de pagamento cumulado com ação de cobrança. Cabe ao locatário 

depositar a totalidade dos aluguéis em atraso para efeitos de purgação da 

mora. Restam preclusas as matérias fáticas não impugnadas em primeira 

instância pelo réu revel, nos termos do art. 319 do Código de Processo 

Civil. (TJ-MG, Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Julgado: 15/04/2009). 

Esclareço que, considerando a faculdade do locador em propor ação de 

despejo cumulada com cobrança de alugueis (artigo 62, inciso I da Lei nº 

8.245/91), sobretudo em respeito ao limites jurisdicionais impostos pelo 

artigo 141 c/c artigo 492, ambos do CPC, concluo somente pela 

procedência da ação de despejo com a declaração da rescisão do 

contrato de locação entabulado entre as partes e consequente despejo da 

locatária/Requerida, nos termos da lei e exatos pedidos formulados na 

inicial. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. SUSPENSÃO DURANTE 

AS FÉRIAS FORENSES. ART. 58, I DA LEI 8.245/91. NÃO CABIMENTO. 

DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. I - A cumulação de ação de despejo com cobrança de débitos 

locativos é faculdade disponibilizada ao locador. Por óbvio, ao cumular as 

duas ações, opta pelo rito menos célere. Com isso, descabida a tentativa 

de emprestar à ação de cobrança o mesmo tratamento processual 

oferecido à ação de despejo, especialmente quanto à tramitação do 

processo durante as férias forenses. Inteligência do art. 58, I da Lei 

8.245/91. Precedente: REsp 253073/MG. II – Verificada a tempestividade 

da contestação apresentada, bem como a inexistência de previsão legal 

para seu desentranhamento, impõe-se anular todos os atos posteriores à 

decretação da revelia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 

Primeiro Grau, para que o mesmo autorize o reentranhamento da peça que 

se encontra acostada ao final dos autos. III - Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (REsp 363.839/ES, 

Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2002, DJ 

08/04/2002, p. 274) RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A 

EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS - 

RECURSO PROVIDO. Tratando-se de infração contratual que autoriza a 

rescisão da avença com a consequente ordem de despejo, cabe ao 

locatário arcar com o pagamento dos alugueres até a data de 

desocupação do imóvel. Nos termos do art. 323, do CPC, nas ações que 

tiverem por finalidade o cumprimento de obrigações em prestações 

sucessivas, serão consideradas incluídas no pedido àquelas vincendas 

no curso do processo, independentemente de pedido expresso do autor. 

(Ap 8066/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018) Por fim, convém observar ainda que a Requerida embora 

citada, não se opôs à data do alegado inadimplemento pela parte Autora, 

nem tampouco a manutenção da inadimplência até a manifestação autoral 

anexada ao Id.11360238 e Id.11360368 em 16/01/2018, o que indica a 

permanência da Requerida na posse do imóvel locado até esta data. Desta 

modo, com a rescisão contratual impõe-se a decretação do despejo da 

Requerida, independente da prestação de caução. PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 

FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE 

PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, 

rejeitam-se os embargos de declaração. II. A ausência de fundamentação 

ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao 

tema. III. A execução provisória da sentença que decreta o despejo por 

falta de pagamento de aluguel dispensa a prestação de caução, conforme 

leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação 

anterior à Lei 12.112/2009. IV. A caução é dispensada quando estão 

presentes os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91. 5. Recurso especial 

não provido. (REsp 1207793/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) Consigno por 

fim que, até a desocupação do imóvel será devido pela Requerida todos 

os encargos, valores locatícios, sobretudo cuidados e conservação do 

imóvel, exatamente na forma entabulada no contrato rescindendo. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulado na petição inicial pelo autor CONDOMINIO CIVIL 

PANTANAL SHOPPING, consequentemente, com fulcro no artigo 9º, 

incisos I e III da Lei nº8.245/1991, DECLARO RESCINDIDO o contrato de 

locação comercial em shopping center (Id.7969964 ao Id.7969982), cujo 

objeto é o Espaço Comercial nº2047, localizado no 2º piso do Pantanal 

Shopping, firmado entre o Autor e a Requerida/Locatária BRASIL 

COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA EIRELI – EPP, nome fantasia 

“COMPANHIA DA PRATA”, afiançado por Dário Francisco Landolfi Salinas 

(CPF 506.081.001-10), Adriana Lúcia Duarte Batista Landolfi (CPF 

537.736.751-00) e Wander Duarte e Souza (CPF 109.179.931-87). 

DETERMINO a expedição de mandado de despejo com o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (Espaço Comercial 

nº2047, localizado no 2º piso do Pantanal Shopping) (artigo 63, §1º, alínea 

“b”, da Lei nº8.245/1991), contado da data do recebimento desta ordem, 

cujo cumprimento deverá ocorrer via Oficial de Justiça de forma imediata 

tendo em vista a natureza legal devolutiva sobre eventual recurso 

interposto sobre a presente sentença (artigo 58, inciso V da Lei 

nº8.245/1991), advertindo a Requerida e/ou eventual ocupante de que, 

exaurido o prazo sem que o imóvel seja voluntariamente desocupado, será 

realizada a desocupação coercitiva, tendo a Ré/Ocupante o prazo de 72h 

(setenta e duas horas) para providenciar a retirada dos móveis e 

utensílios do local, sob pena de total perdimento pelo abandono. Autorizo a 

imediata imissão do Autor na posse do imóvel Espaço Comercial nº2047, 

localizado no 2º piso do Pantanal Shopping, em caso de a Requerida 

cumprir voluntariamente a ordem ou já ter abandonado o local (artigo 66 da 

Lei nº8.245/1991). Findo o prazo para a desocupação voluntária, contado 

da data da intimação/notificação para a desocupação voluntária, deve o 

Meirinho retornar ao imóvel a fim de dar cumprimento à ordem de despejo 

com a desocupação coercitiva, para o ato, desde já fica autorizado o 

emprego da força necessária, incluindo arrombamento, e reforço policial. 

Todo o ato deve ser reduzido a termo pelo Oficial de Justiça, com certidão 

pormenorizada do estado em que se encontra o imóvel e a listagem de 

todos os utensílios e móveis existentes no local. NOMEIO o Autor como fiel 

depositário dos móveis e utensílios encontrados no local por oportunidade 

do cumprimento da desocupação involuntária, advertindo-o de que no 

prazo de 72h (setenta e duas horas) após ser imitido na posse do imóvel, 

deverá oportunizar a retirada dos mesmos pela Requerida ou quem 

expressamente for indicado, após esse prazo fica autorizado a 

destinação dos bens aos devidos fins, sem que incorra ao Autor qualquer 

tipo de responsabilidade civil ou criminal pelo abandono/perdimento dos 

objetos. CONDENO por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º 
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do CPC). Derradeiro, de ofício, CONDENO a Ré ao pagamento de multa 

processual por atentado à dignidade da justiça e litigância de má-fé no 

valor de 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no artigo 77, §2º 

c/c artigo 80, incisos I e II, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022453-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PINHEIRO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. 

n°1022453-70.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, AILTON PINHEIRO 

GONÇALVES devidamente qualificado na inicial propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 02/02/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado 

no ID: 9089368. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado ao ID: 

11152758. A Requerida apresentou contestação no ID: 11106081, 

arguindo em preliminar a necessidade de inclusão da seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a 

ausência de documento imprescindível para a demanda, e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, a impossibilidade juridica do pedido, por se tratar de acidente 

envolvendo uma pá carregadeira, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu 

ainda quanto à necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação ID: 11380915. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. A parte Requerida em sua contestação alegou a 

impossibilidade jurídica do pedido, arguido pela parte requerente, 

defendendo que os fatos não se tratam de acidente de trânsito, mas de 

mera fatalidade, uma vez que foi imprensado com a pá carregadeira. 

Entretanto, esta alegação não cabe discussão, dado que o seguro DPVAT 

é responsável pelos danos pessoais causados por veículos automotores 

de vias terrestres, bastando para o pagamento da indenização a 

ocorrência do sinistro, e a comprovação das lesões dele decorrentes. 

Nesse sentido o STJ julgou: EMENTA: Terceira Turma - DPVAT. QUEDA 

DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO 

CAUSAL AUSENTE. A Turma entendeu que, para o sinistro ser protegido 

pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso 

de veículo automotor. E, considerando que o uso comum que se dá ao 

veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros somente 

serão cobertos quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em 

movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que 

o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para isso, seria necessário 

que o próprio veículo ou a sua carga causassem prejuízos a seu condutor 

ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma queda do caminhão 

enquanto o recorrente descarregava mercadorias do seu interior, sem que 

o veículo estivesse em movimento ou mesmo em funcionamento. Resp. 

1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2012, publicado em 

10/05/2012. (grifo nosso). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 
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ocorrência no ID: 9089368, demonstrando de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID: 11152758. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa dos 

membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se que em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11152758 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão média, perda de 

50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro inferior 

esquerdo o qual corresponde a 70% (setenta por cento) do teto máximo. 

Somados a repercussão leve de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

estipulado como devido em caso de perda completa da mobilidade de uma 

das mãos correspondente a 70% (setenta por cento) do padrão 

estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 50% de 

70% do teto máximo (referente ao membro inferior esquerdo), SOMADOS 

a 25% de 70% do teto máximo (referente à mão esquerda). Assim, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, AILTON PINHEIRO GONÇALVES, 

a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/02/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019498-66.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOELMES SANTANA ALVES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificado, alegando, em síntese, que em 

02/07/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 5.349,94 (cinco 

mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) 

referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de Ocorrência no 

ID: 8244487. Laudo pericial corroborado no ID: 10796956. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10423645, arguindo em preliminar, a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a carência da ação por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez 

argumentou, ante a inconsistência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares. Discorreu, ainda, quanto à necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Quanto à 

manifestação da parte requerida no ID. 10848071, sobre o pagamento do 

proêmio, inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O seguro 

DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de acidentes 

envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, ou sua 

carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, invalidez 

permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). A lei n° 

6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu alterações em seu texto, por meio 

das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A primeira reduziu o valor da 

indenização, fixando como parâmetro máximo o valor de R$ 13.500,00 

quando o segurado for acometido por invalidez permanente e o valor de 

até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS). A lei 
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estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais de perda para 

os casos de INVALIDEZ. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência (ID: 8244487), decorrente do acidente de trânsito, o qual 

demonstra de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10796956. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10796956 dá conta de que a parte Autora apresenta e debilidade 

parcial permanente, com repercussão moderada de perda de 50% 

(cinquenta por cento) da mobilidade do membro inferior direito à 

indenização corresponde, portanto, a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais) incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de 

R$ 5.349,94 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e 

quatro centavos). A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente 

nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido acidente 

automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os documentos, 

laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 

5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das Leis n.º 

8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 8244657. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, 

nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a 

partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, JOELMES SANTANA ALVES, a quantia de: A) - R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 02/07/2016 (Súmula 580 STJ); B) 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à indenização prevista 

no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROZO DE BARROS CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000485-81.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JUCILENE PEDROZO DE 

BARROS CAMARGO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificado, 

alegando, em síntese, que em 27/09/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento da 

indenização do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente e 

a quantia de R$443,75 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim 

de Ocorrência no ID: 4579493. Laudo pericial corroborado no ID: 

11172863. A Requerida apresentou contestação no ID: 10343830, 

arguindo em preliminar, a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio, ante a inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu, ainda, 

quanto à necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação à contestação ID. 11245693. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 
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(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O seguro 

DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de acidentes 

envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, ou sua 

carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, invalidez 

permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). A lei n° 

6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu alterações em seu texto, por meio 

das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A primeira reduziu o valor da 

indenização, fixando como parâmetro máximo o valor de R$ 13.500,00 

quando o segurado for acometido por invalidez permanente e o valor de 

até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS). A lei 

estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais de perda para 

os casos de INVALIDEZ. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência (ID: 4579493), decorrente do acidente de trânsito, o qual 

demonstra de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11172863. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11172863 dá conta de que a parte Autora apresenta e debilidade 

parcial permanente, com repercussão moderada de perda de 50% 

(cinquenta por cento) da mobilidade do membro inferior direito à 

indenização corresponde, portanto, a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais) incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de 

R$ 443,75 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente nos 

autos, que a parte Requerente foi vítima do referido acidente 

automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os documentos, 

laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 

5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das Leis n.º 

8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 4579598. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 443,75 (quatrocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Quanto aos juros e 

correção monetária das despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, 

devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação 

do interessado, no caso da citação, nos exatos termos bem como da 

Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, a pagar ao Requerente, JUCILENE 

PEDROSO DE BARROS CAMARGO a quantia de: A) - R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja 27/09/2016 (Súmula 580 STJ); B) R$ 443,75 

(quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) 

referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(CC/2002, art. 405) e correção monetária (INPC) a partir da data do 

desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017968-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON PEREIRA (REQUERENTE)

THALITA MARQUES ROBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR AMANCIO PEREIRA MACHADO OAB - MS12479 (ADVOGADO)

ROBSON MARTINIANO MARQUES ROBERTO OAB - MS19295 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL Processo nº 

1017968-61.201628.11.0041 VISTOS, Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais que DIEGO RONDON 

PEREIRA e THALITA MARQUES ROBERTO movem em desfavor de 

CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, visando 

a declaração de nulidade da clausula contratual que prevê a prorrogação 

do prazo de entrega do imóvel em 180 dias, e, ainda, o reconhecimento do 

ato ilícito praticado pela Requerida em não entregar o bem na data 
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pactuada, causando-lhe inúmeros transtornos e aborrecimentos, 

propugnando ao final pela reparação dos danos morais e materiais que 

alega ter experimentado. Obtempera que não obstante os atrasos no 

pagamento das parcelas a construtora Requerida não poderia negar a 

entrega das chaves do imóvel porquanto as prestações do financiamento 

obtido junto a Caixa Econômica Federal estariam sendo regularmente 

quitadas. Defende ser credor da Requerida no tocante ao pagamento dos 

alugueres do período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, cujo 

valor atualizado de janeiro/2016 até setembro/2016 perfaz a quantia de R$ 

11.885,98 (onze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), razão pela qual entende por medida de equidade a 

compensação do saldo devedor que possui junto à Requerida. Ao final, 

requereu em sede de tutela de urgência a imediata entrega das chaves do 

imóvel antecedida da vistoria, e no mérito a procedência da ação com a 

declaração de nulidade da cláusula 5ª do contrato prevista com a 

condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

experimentados de forma injusta pelo atraso da conclusão do 

empreendimento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento 

de alugueis a contar do mês que deveria ter entregue o imóvel objeto do 

contrato. No id n. 3290598 foi determinada a emenda da inicial para juntada 

de elementos de prova aptos a comprovar que imóvel objeto da ação se 

encontra habitável, ou pronto para a entrega das chaves, sob pena de 

indeferimento da tutela vindicada. Decisão proferida no id n. 3671100, 

indeferindo o pedido de tutela de urgência ante a falta de comprovação de 

que o imóvel estivesse apto a entrega das chaves. Pedido de 

reconsideração - id n. 3716936. Indeferimento do pedido de 

reconsideração – id n. 4316880. Termo de audiência de conciliação – 

id.n.4771149, ocasião em que as partes entabularam acordo quanto a data 

para entrega das chaves, convencionada para 10/02/2017. Contestação 

id.n. 4821753. Arguiu em preliminar a necessidade de litisconsórcio 

passivo necessário pelo agente financeiro, por se tratar de imóvel 

adquirido dentro do programa subsidiado pelo Governo Federal – Minha 

Casa Minha Vida. No mérito, discorre sobre a inadimplência contratual dos 

adquirentes quanto as ultimas 08 parcelas vencidas desde 28/08/2015, 

além da quantia referente ao reembolso dos encargos cobrados no 

contrato de financiamento a título de juros de obra, que foi cobrado pelo 

agente financeiro. Sustenta a legalidade do prazo de prorrogação, bem 

ainda da recusa na entrega das chaves do imóvel em decorrência do 

inadimplemento antes e durante o prazo de carência de 180 dias 

estipulados em contrato, pugnando pela aplicação do artigo 422 do Código 

Civil. Justifica a ocorrência de fato fortuito de modo a justificar a 

prorrogação do prazo contratual, por força formulado pela CAB CUIABÁ 

que estava executando obras de melhorias e expansão na região do 

Tijucal, possibilitando assim, a interligação do empreendimento no sistema 

público de abastecimento de água. Enfatiza não estarem presentes os 

requisitos ensejadores do dever de indenizar, requerendo ao final a 

improcedência da ação. Replica id n. 5478661. Manifestação da parte 

Autora no id n. 5495075, requerendo a concessão de tutela incidental de 

urgência para entrega das chaves. Deferimento id. n.5813700. A parte 

Requerida interpôs Agravo de Instrumento da referida decisão, no qual 

houve parcial concessão da tutela recursal, estabelecendo a entrega das 

chaves mediante prestação de caução pela parte Requerente no valor da 

dívida existente junto a Requerida, conforme id.n.7816514. No id.n. 

8035715, os Requerentes ofereceram o próprio imóvel a título de caução, 

o que restou indeferido pela decisão id.n.9014183, condicionando, todavia, 

o parcelamento do valor em prestações no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite do valor do débito. Os Requerentes 

passaram a efetuar os respectivos depósitos enquanto a parte Requerida 

procedeu a entrega das chaves do bem imóvel em 15/08/2017 – id.n. 

9462685 e 9462678. A parte Requerida no id.n.10000279 postulou pela 

produção de prova oral de modo a comprovar a ocorrência de fato fortuito 

e força maior que impediram a entrega do imóvel na data inicialmente 

prevista no contrato. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, pois versa 

sobre matéria de direito e de fato que gira em torno de indenização por 

descumprimento de prazo de entrega do imóvel previsto em contrato. 

Inicialmente afasto a preliminar de formação de litisconsórcio com o agente 

financeiro, porquanto ainda que haja responsabilidade solidária, o credor 

pode formular o pedido contra qualquer um dos devedores (Código Civil, 

art. 942, parágrafo único, c/c art. 275), o que por si afasta a hipótese de 

litisconsórcio necessário (Código de Processo Civil, art. 47). De mais a 

mais, a hipótese vertente encontra amparo nos artigos 7º, parágrafo único 

e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe 

discutir a responsabilidade da CEF em eventual ação de regresso. 

Ultrapassada as preliminares, passo a análise do mérito. A relação jurídica 

firmada entre as partes é de consumo, submetendo-se o caso em apreço 

aos ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo 

princípio basilar a vulnerabilidade do consumidor, que traz ínsita a 

impossibilidade de discussão ampla de determinadas condições do 

negócio jurídico a fim de relativizar cláusulas abusivas que não levem em 

consideração a disparidade de poder entre consumidor e aquele que atua 

no mercado, independentemente do nível de instrução de quem adquire 

produtos ou serviços. Nos termos do art. 51, IV, desse diploma legal, são 

nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam 

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade. O parágrafo 1º, inciso III, desse dispositivo esclarece que se 

presume exagerada a vantagem que 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. A par 

disso, quanto a cláusula que permite à ré a tolerância de prorrogação para 

entrega das obras, oportuno reproduzir o julgado da Colenda Corte quanto 

à inexistência de abusividade na respectiva cláusula: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 681.575 - MG (2015/0059581-0) RELATOR : 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : RENATO FURTADO DE 

AQUINO CUNHA AGRAVANTE : KEITTE ESTELA CUNHA DE AQUINO 

ADVOGADOS : ALEXANDRE BARROS TAVARES LUIS HENRIQUE 

FREITAS NOGUEIRA AGRAVADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S/A ADVOGADOS : ANA CHRISTINA DE VASCONCELLOS MOREIRA 

FABIANO CAMPOS ZETTEL RAPHAELLA SENA BRUNO E OUTRO (S) 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por RENATO FURTADO DE 

AQUINO CUNHA e KEITTE ESTELA CUNHA DE AQUINO contra decisão que 

não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRIMEIRA 

APELAÇÃO NÃO RATIFICADA APÓS DECISÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS - SÚMULA 418 DO STJ - NÃO CONHECIMENTO - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - CLÁUSULA DE 

TOLERÂNCIA - ABUSIVIDADE INEXISTENTE - INADIMPLEMENTO DA 

VENDEDORA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS ORAIS - 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. [...] - Inexiste 

abusividade na cláusula contratual que permite o atraso na entrega da 

unidade imobiliária pelo período de cento e oitenta (180) dias. - Na fixação 

da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as 

condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que 

se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar 

enriquecimento sem causa da parte. - Tratando-se de responsabilidade 

civil decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser 

contados a partir da citação. (fl. 363) Opostos embargos de declaração, 

foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, apontam os recorrentes 

ofensa ao disposto nos arts. 535 do Código de Processo Civil e 47 do 

Código de Defesa do Consumidor, 422 e 423, do Código Civil. Sustentam a 

existência omissão do acórdão recorrido, uma vez que não teria sido 

indicado de forma clara e precisa qual a situação imprevisível que ensejou 

a utilização da prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

entrega da unidade habitacional; aduzem que a permissão de prorrogação 

de uma obrigação sem prévia demonstração do motivo e da necessidade 

ofendeu o princípio da boa fé contratual. DECIDO. 2. A irresignação não 

prospera.[...] no tocante à previsão contratual da tolerância de 180 dias 

para entrega do imóvel, da mesma forma que entendeu o d. Julgador (f. 

235), penso que não há que se falar em abusividade, pois, tal estipulação 

representa cláusula padrão os contratos da espécie, considerando que se 

trata de empreendimento complexo e sujeito a situações involuntárias das 

mais variadas, ditas de força maior, que podem levar ao atraso na entrega 

de unidades edilícias. (fl. 367) (...)4. Ante o exposto, nego provimento ao 

agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2015. MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - AREsp: 681575 MG 

2015/0059581-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Publicação: DJ 17/04/2015) Assim, verifica-se que restou convencionado 

expressamente no contrato firmado entre as partes o prazo de entrega da 

obra até o dia 31/12/2015, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, 

findando, portanto, a data para conclusão do empreendimento e entrega 

das chaves em 31/06/2016. De outra sorte, observa-se que no caso dos 
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autos, restou incontroverso o fato dos Requerentes estarem inadimplentes 

com suas obrigações contratuais relativas as parcelas intermediárias 

estipuladas no item “c” da cláusula terceira do contrato, no valor de R$ 

899,80 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), cada, 

vencidas a partir de 28/08/2015, ou seja, bem antes do prazo inicialmente 

previsto para entrega do imóvel. Consequentemente, ainda que o 

empreendimento estivesse concluído naquela data (31/12/2015), a 

conduta da parte Requerida de retenção das chaves a princípio não se 

configura abusiva, pois amparada em disposição contratual, atraindo a 

aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476, 

Código Civil), razão pela qual, não há se falar na prática de ato ilícito pela 

Requerida. Anote-se, por oportuno, que por força de decisão proferida no 

id.n.5813700 e confirmada por ocasião do julgamento do Recurso de 

Agravo de Instrumento (id.n.6838092), os Requerentes foram imitidos na 

posse do bem com a entrega das chaves (id.n.9462678), mediante o 

pagamento de caução do saldo devedor confessado, contudo, embora os 

depósitos efetuados nos autos não terem atingido a integralidade do 

débito, não é o caso de revogação da medida, porquanto a Requerida 

certamente poderá valer-se de outros meios menos gravosos e 

proporcionalmente mais adequados para recebimento do crédito 

remanescente. No ponto, vale frisar que embora a construção doutrinária 

e jurisprudencial acerca da possibilidade de imissão na posse dos 

compradores frente ao adimplemento substancial do preço, entendo que 

esse argumento não pode servir de base para o adquirente inadimplente 

obter ressarcimento por danos materiais ou morais, sob pena de 

beneficiar-se da própria torpeza, configurando assim, enriquecimento 

ilícito. Em outras palavras, o fato de se haver reconhecido o adimplemento 

substancial do contrato para fins de concessão da tutela de urgência para 

entrega das chaves, sabe-se que tal teoria não tem o condão de anular 

cláusulas contratuais ou torná-las abusivas, muito menos de isentar o 

devedor da obrigação financeira assumida. Portanto, considerando que a 

recusa de entrega das chaves aos Requerentes em face do seu 

inadimplemento contratual é prevista em contrato e lícita, os pedidos 

indenizatórios formulados na exordial são improcedentes. ANTE O 

EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial por DIEGO RONDON 

PEREIRA e THALITA MARQUES ROBERTO em desfavor de CONCREMAX - 

CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, apenas para confirmar 

parte da tutela de urgência deferida aos Autores no tocante à entrega das 

chaves do imóvel frente o adimplemento substancial do contrato. Autorizo 

desde já a parte Requerida efetuar o levantamento dos valores 

depositados pela parte Requerente nos autos a título de caução, mediante 

a expedição de ALVARÁ após a indicação dos dados bancários. Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO as partes Requerentes ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC, ficando, 

todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos por serem 

beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98,§3º do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018981-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM RODRIGUES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1018981-61.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

SERAFIM RODRIGUES GOUVEIA, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 05/07/2016 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de Ocorrência corroborado no ID: 8185966. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10100526, arguindo em preliminar, a necessidade de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, e a carência da ação por já ter sido realizado o 

pagamento por via administrativa. No mérito, alegou sobre a improcedência 

do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro por via 

administrativa, Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial corroborado no ID: 10831082. 

Impugnação à contestação ID. 11479832. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já 

assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o 

impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com os documentos apresentado no ID: 10100569. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 
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dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Por sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos no ID: 10831082 dá conta de que a parte Autora apresenta grau de 

repercussão moderada, com perca de 50% (cinquenta por cento) da lesão 

neurológica, a indenização deve corresponder, a R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), inexistindo, portanto, qualquer diferença 

a ser perseguida pelo autor. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

parte Requerente, SERAFIM RODRIGUES GOUVEIA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a 

suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da 

justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Advogado(s) Polo Passivo:
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019890-06.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, DEVANIR ANDRADE DA CRUZ, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

15/07/2014 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194.74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 8290234. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9521984, arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, e a ausência de documento imprescindível para a demanda. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, discorreu pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado à no ID: 10840743. Impugnação a contestação ID. 11479738. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, a ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, entretanto em análise aos autos 

verifico que este fora juntado no ID: 8290234 estando demonstrando de 

maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre 

este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial no ID: 10840743. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10840743 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 
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Requerente, DEVANIR ANDRADE DA CRUZ, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 15/07/2014 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018932-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO PEREIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018932-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSE CLAUDIO PEREIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/05/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 8180517. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9390141, arguindo em preliminar, a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação e a ausência de documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

10512731. Impugnação a contestação juntada no ID: 11479880. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 8180517, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10512731. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10512731 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa pé 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JOSE CLAUDIO PEREIRA, a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/05/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019209-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019209-36.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ ADALBERTO DE JESUS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/11/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 8208779. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10777253, arguindo em mérito, defendeu, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência 

confeccionado por uma autoridade policial, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10859626. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 11481955. Os autos vieram me conclusos para sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

8208779) não ter sido elaborado na data do acidente por uma autoridade 

policial, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez 

que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10859626. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura torácica, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

10859626 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, com repercussão leve, perda de 10% (dez por cento) da 

mobilidade da estrutura torácica, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$1.350,00 (mil, trezentos cinquenta reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JOSÉ 

ADALBERTO DE JESUS, a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

04/11/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011067-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA DA LUZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DA COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1011067-43.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS neste ato representado por sua 

genitora GENILDA DA LUZ SANTOS, devidamente qualificados na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 19/05/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10050183, arguindo em preliminar a necessidade de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a carência da ação por já ter sido realizado o 

pagamento por via administrativa. No mérito, defendeu improcedência do 

pedido inicial, vez que já houve pagamento do seguro por via 

administrativa, Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Impugnação a contestação apresentada no ID: 

11445079. Laudo pericial corroborado no ID: 10796651. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO O Superior Tribunal de 

Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro 

DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 
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"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), de acordo com os documentos apresentado no ID: 

10050192. Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior 

Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada 

em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um joelho, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Por sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no ID: 10796651 

dá conta de que a parte Autora apresenta grau de repercussão média da 

referida lesão, com perca de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

laborativa do joelho direito, a indenização deve corresponder a R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

inexistindo, portanto, qualquer diferença a ser perseguida pelo autor. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, 

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS neste ato representado por sua 

genitora GENILDA DA LUZ SANTOS, em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos termos do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 

do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1003054-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REGO TEIXEIRA (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003054-55.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANDERSON REGO TEIXEIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4769302. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9936737, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, alegou sobre a improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, e 

a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10434539. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 11544123. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4769302, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10434539. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 
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2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de 1); lesão da estrutura craniofacial; 2) lesão da 

estrutura torácica; 3) perda anatômica e/ou funcional completa do membro 

superior esquerdo; 4) perda anatômica e/ou funcional completa do membro 

inferior esquerdo; o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento); 100% (cem por cento); 70% 

(setenta por cento), e 70% (setenta por cento) respectivamente, do teto 

que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10434539 dá 

conta de que o grau de repercussão das referidas lesões, residual (10%) 

da lesão da estrutura crânio facial, intensidade residual (10%) da lesão 

estrutura torácica, leve (25%) do membro superior esquerdo e média 

(50%) do membro inferior esquerdo, as indenizações correspondem, 

portanto a R$1.350,00 +1.350,00 + R$2.362,50 + R$4.725,00 = R$9.787,50 

(nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

ANDERSON REGO TEIXEIRA, a quantia de R$ 9.787,50 (nove mil, 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/11/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009226-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO MAGALHAES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009226-13.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANTONIO HELIO MAGALHAES 

CARVALHO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/12/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194.74. Boletim de Ocorrência juntado no 

ID: 5767364. A Requerida apresentou contestação no ID: 10749800, 

arguindo em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 10438261. 

Impugnação à contestação no ID. 11467174. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

tocante a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5767364, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10438261. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10438261 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, perda de 

25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 
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(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia Resp. N. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ANTONIO HELIO MAGALHAES 

CARVALHO, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 18/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009226-13.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANTONIO HELIO MAGALHAES 

CARVALHO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/12/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194.74. Boletim de Ocorrência juntado no 

ID: 5767364. A Requerida apresentou contestação no ID: 10749800, 

arguindo em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 10438261. 

Impugnação à contestação no ID. 11467174. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

tocante a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5767364, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10438261. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10438261 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, perda de 

25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia Resp. N. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ANTONIO HELIO MAGALHAES 

CARVALHO, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 18/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008975-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RAFAEL ALVES FERREIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 31/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5608736. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10749330, arguindo em preliminar, a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10448312. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 11467325. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5608736, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

10448312. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de 1) lesão neurológica; 2) lesão da estrutura craniofacial; 3) perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores; o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento); 100% (cem por cento) e 70% (setenta por cento), 

respectivamente, do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10448312 dá conta de que o grau de repercussão das referidas 

lesões, moderada (50%) da lesão neurológica, intensidade leve (25%) da 

lesão da estrutura craniofacial e moderada (50%) da perda da mobilidade 

do membro superior esquerdo, as indenizações correspondem, portanto a 

R$ 6.750 + R$3.375,00 + R$4.725,00= R$ 14.850,00 (quatorze mil, 

oitocentos e cinquenta reais). Assim, a indenização deve corresponder, 

portanto ao teto máximo estabelecido em lei, qual seja: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar ao Requerente, RAFAEL ALVES FERREIRA, a quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 31/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008975-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RAFAEL ALVES FERREIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 31/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5608736. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10749330, arguindo em preliminar, a 
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inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10448312. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 11467325. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5608736, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

10448312. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de 1) lesão neurológica; 2) lesão da estrutura craniofacial; 3) perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores; o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento); 100% (cem por cento) e 70% (setenta por cento), 

respectivamente, do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10448312 dá conta de que o grau de repercussão das referidas 

lesões, moderada (50%) da lesão neurológica, intensidade leve (25%) da 

lesão da estrutura craniofacial e moderada (50%) da perda da mobilidade 

do membro superior esquerdo, as indenizações correspondem, portanto a 

R$ 6.750 + R$3.375,00 + R$4.725,00= R$ 14.850,00 (quatorze mil, 

oitocentos e cinquenta reais). Assim, a indenização deve corresponder, 

portanto ao teto máximo estabelecido em lei, qual seja: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar ao Requerente, RAFAEL ALVES FERREIRA, a quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 31/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONALDO MACIEL AMADOR (AUTOR)

ROSA CATARINA DA SILVA (AUTOR)

IZABEL DE FATIMA NEVES (AUTOR)

BRIGIDA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR)

EDSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

GERALDA SUELEN DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR)

DALTIVA GONCALVES SANTOS DE CERQUEIRA (AUTOR)

MARCINA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

DANIELLE LEMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

IVAN GOMES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

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 02/07/2018 às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONALDO MACIEL AMADOR (AUTOR)

ROSA CATARINA DA SILVA (AUTOR)

IZABEL DE FATIMA NEVES (AUTOR)

BRIGIDA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR)

EDSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

GERALDA SUELEN DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR)

DALTIVA GONCALVES SANTOS DE CERQUEIRA (AUTOR)

MARCINA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

DANIELLE LEMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)
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IVAN GOMES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

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 02/07/2018 às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035831-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROUSE CLAIR RODRIGUES ROCHA DEFAVARI (REQUERENTE)

LUIZ AUGUSTO DEFAVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DEFAVARI OAB - MT22185/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035831-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ 

AUGUSTO DEFAVARI, ROUSE CLAIR RODRIGUES ROCHA DEFAVARI 

REQUERIDO: ANTONIO RODRIGUES W Vistos. DEFIRO o pedido constante 

no Id. nº 13407523, pelo que determino seja cumprida a presente missiva, 

mediante a expedição de novo mandado de arresto, o qual deverá ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça subscritor da certidão acostada no Id. nº 

13242257, facultada a parte interessada o acompanhamento. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, 30 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018625-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006143-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA DA CRUZ (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 L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003441-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK LUIZ SANTINI (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:

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 L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011494-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLOS BARELA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009590-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELINO MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022803-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEDIR ALVES (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 L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020663-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES FOGACA DE SOUZA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001646-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016415-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002806-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006147-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANOELL PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 
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de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020358-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002472-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL JOSE MOREIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011134-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA CONCEICAO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011639-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036666-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 770493 Nr: 23515-41.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUAMMY PRISCILA RODRIGUES LEITE CORDEIRO, 

ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO 

- OAB:13655/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Suammy Priscila 

Rodrigues Leite Cordeiro e Outro às fls. 180/181v, e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, o julgado citado pelo embargante não se trata de “tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo 

único, inciso I, do CPC), razão pela qual não há falar-se em omissão pela 

ausência de manifestação do Juízo quanto à sua superação.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865645 Nr: 6093-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CACERES RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-OAB/MT

 Vistos,

Intime-se o requerente pessoalmente, por carta, a fim de que, no prazo de 

15 dias, impulsione o processo, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828439 Nr: 34292-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sicredi 

Noroeste-MT contra a sentença proferida nos autos às fls. 161/163v, que 

julgou procedentes os pedidos por Alison da Silva Souza em face da ora 

embargante. Nas razões recursais, sustenta a embargante omissão no 

decisum. Os embargos foram opostos tempestivamente. O recorrido não 

apresentou contrarrazões recursais. É relato do necessário. Decido. De 

rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida 

que deve se impor. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme se extrai do 

decisum verberado, não há qualquer das hipóteses condicionadoras 

previstas no art. 1.022, do CPC, pelo que não se mostra obscuro, 

contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material. Com efeito, no 

caso dos autos, verifico que não assiste razão à parte embargante, isto 

porque não há omissão na sentença em análise, pretendendo, na verdade, 

com a interposição deste recurso, rediscutir a lide, consoante se extrai da 

leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede de 

embargos de declaração. Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das 

jurisprudências da Egrégia Corte Mato-grossense demonstrando o 

uníssono entendimento sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 952108 Nr: 1001-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN, CLEUSA CONCEIÇÃO VICÁRIO 

CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEHAN MICHEL MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTAO CONSELVAN - 

OAB:22350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CAMPOS 

BALERONI - OAB:4849

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos opostos por 

Jehan Michel Muniz (fls. 96/101) e Mário Conselvan e Neuza Vicário 

Conselvan (fls. 102v em face da sentença proferida nos autos às fls. 

93/95v e, no MÉRITO, NEGO-LHE provimento.Int.Cuiabá/MT, 29 de Maio de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091667 Nr: 6882-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CESAR DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Certifico e dou fé, que em virtude da alteração de patrono da parte autora, 

conforme fls. 64/65, retirando a Defensoria Publica dos autos e incluindo a 

Dr.ª Márcia Niederle, intimo novamente a parte autora via DJE, para que 

manifeste o despacho de fls. 67. Conforme anexada abaixo. “Vistos em 

Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 829884 Nr: 35635-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 829884 Nr: 35635-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls.590/593, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834113 Nr: 39481-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 
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do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066148 Nr: 53733-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19.499-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.850,00 

(três mil oitocentos e cinquenta reais) ao requerente, a título de danos 

materiais, referente aos alugueis do período de inadimplência 

[dezembro/2014 a outubro/2015], acrescidas de correção monetária pelo 

INPC a partir de cada desembolso, bem como incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, 

CC);b)CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores pagos 

referentes aos juros de obra no valor de R$ 2.876,92 (dois mil oitocentos e 

setenta e seis reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC);c)CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, a 

título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da 

citação.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a requerida a pagar por inteiro às custas processuais e 

os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 29 de Maio de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701909 Nr: 36530-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. M. C., A. L. M. C, NILIO CASTRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE MONTENEGRO 

STELLATO RIBEIRO - OAB:8681/MT, FERNANDO CANDIDO STELLATO 

RIBEIRO - OAB:13527, PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES 

BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico e dou fé, que nesta data, intimo as partes acerca do calculo da 

contadoria, conforme fls.116, no prazo de 15 dias (prazo comum).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1298216 Nr: 7986-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES FILHO, 

NELSON RODRIGUES DA SILVA, APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA MARIA 

GUIMARÃES DA SILVA, CELSO RODRIGUES DA SILVA, ADRIANA CÉLIA 

RODRIGUES MIGUEL, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, JEMES RODRIGUES 

DA SILVA, EURICO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante que não houve tempo hábil para 

citação do requerido para comparecer a audiência, solicitando que informe 

nova data para realização da audiência de conciliação com prazo 

suficiente a dar fiel cumprimento ao ato deprecado.

No mais, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil).

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Cuiabá/MT, 29 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786035 Nr: 39919-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMAG SOUTH AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT ROCHA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SP175.215-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, SANDRA NEVES LIMA - OAB:OAB/SP 238.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Homag South America 

Ltda às fls. 155/158, e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço para 

sanar o erro material apontado, integrando a sentença embargada, nos 

seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, REJEITO os Embargos 

Monitórios opostos e, por consequência JULGO PROCEDENTE a Ação 

Monitória, o que faço para constituir o título executivo judicial, consistente 

na duplicata de fls. 43, cujo valor após dedução dos pagamentos parciais 

realizados pela embargante e reconhecidos pela autora, perfaz a quantia 

de R$34.447,98 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e 

noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o 

vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação deferir o pedido de penhora do saldo por ventura 

existente na conta inativa 25.089-9, agencia 0046, Banco do Brasil S/A”.

Permanecem inalteradas as demais disposições do decisum.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115340 Nr: 16769-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422280 Nr: 7332-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON GOMES ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARIANA RUZA - 
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OAB:11882-B, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Assiste razão ao executado na arguição de fls. 291/300, tendo em vista 

que, se a sentença considerou o salário mínimo da época de sua prolação 

para a fixação do valor da indenização, a correção monetária deve ter por 

termo inicial a data do julgado, sob pena de dupla correção, o que se 

revela defesa.

Com efeito, o decisum fixou a condenação em 40 salários mínimos, o qual, 

ao tempo de sua prolação (14.04.2013), correspondia a R$723,00. Na 

sequencia, determinou que sobre os valores incidesse correção monetária 

desde a data do evento, ou seja, 25.12.1997.

Assiste, pois, razão ao executado, pelo que acolho a questão de ordem 

pública arguida, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a 

fim de nos cálculos incida correção monetária a partir da publicação da 

sentença.

Nesse ponto, registro que, em relação a incidência de correção monetária 

e juros de mora do valor devido, bem como ao seu termo inicial e final, não 

há falar-se em coisa julgada.

Com o aporte, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum 

de 105 dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051757 Nr: 47304-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

de fls. 126/136, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 441424 Nr: 17913-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA 

BIANCARDINI DO PRADO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, WILSON 

ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12710, DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo o advogado da parte autora 

para manifestar acerca do desarquivamento dos autos, conforme pedido 

em fls. 484. No prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 738171 Nr: 34725-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO SIMÕES SANTOS, CLEMENTINO DO 

NASCIMENTO, EDERSON DA SILVA SOARES, DAYANE DOS SANTOS, 

DORACI DOS SANTOS, EVANILDE BORGES DE CARVALHO, KELLY REIS 

GUIMARÃES, GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES, FRANCISCO LIMA 

GOMES, HELITON JOSE DOS SANTOS, JEFERSON FRANCISCO RIBEIRO 

DO NASCIMENTO, JOAO CANDIDO DE PAULA, JOAO DA CRUZ OLIVEIRA, 

JOAO ARAUJO SURIANO, MARCIO MATTOS VIEIRA, VANESSA CRISTINA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SANTOS DAMACENO 

DE FACCIO ALVES - OAB:7065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158076 Nr: 35106-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ROCHA, ANGELO JOÃO MENEGUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÂNDILA GUSMÃO - 

OAB:117.209/MG

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fl. 

54/55), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, cada parte deverá 

honrar com o pagamento do seu respectivo patrono.

As custas processuais advocatícios deverão ser arcados na forma 

pactuada, observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 232656 Nr: 2015-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, UNIGLOBE SERVICE TRABALHO TEMPORÁRIO 

EFETIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, LUCIANA 

SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUIZ AUGUSTO FILHO 

- OAB:55009/SP, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 INTIME-SE a EXECUTADA para pagamento do valor residual devidamente 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 4246 Nr: 6814-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALADINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕ, JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO, 

JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo as partes as manifestarem 

sobre o auto de avaliação conforme fls. 341/344. No prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77876 Nr: 6831-32.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

VANESSA CRISTINA B. LIRA MONTEIRO - OAB:6.875/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo as partes acerca do 

desarquivamento dos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136213 Nr: 25701-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA VIANNA 

STABILE - OAB:16821/MT, DANIEL GUSTAVO PITA RODRIGUES - OAB:, 

NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110.851, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.

Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MATENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, ante a notícia de descumprimento da ordem judicial, DEFIRO 

parcialmente o pedido de fl. 315/317, pelo que determino seja expedido o 

competente mandado para intimação pessoal do representante legal da 

requerida Disveco Ltda, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

cumprimento a decisão concessiva da tutela de urgência, sob pena 

cumprimento da ordem via mandado de busca e apreensão, sem prejuízo 

de apuração de eventual crime de desobediência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 173102 Nr: 21677-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉD. E ASSES. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença (fls. 48/53 e 101/106) em 

que a parte exequente Anatoly Hodniuk Júnior busca o recebimento de 

quantia devida a título de honorários advocatícios (fls. 131/134) por 

Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria 

S/A.Compulsando os autos, verifico que, em que pese conste pedido de 

tentativa de bloqueio judicial de valores (fls. 225/226), mister se faz 

apreciar, primeiro, o pedido de substituição do polo passivo da demanda 

apresentado na petição de fls. 217/219.Sustenta a parte exequente que a 

empresa executada foi sucedida pele grupo econômico “Itaú-Unibanco”, 

razão pela qual requer a substituição do polo passivo pela empresa Itaú 

Unibanco Banco Múltiplo S/A, pessoa jurídica de direito privado portadora 

do CNPJ nº 60.872.504/0001-23.Pois bem. Considerando que, nos termos 

do art. 779, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução pode ser 

promovida em face do “sucessores do devedor”, assim como que a parte 

exequente sustenta ser a instituição Itaú Unibanco Banco Múltiplo S/A 

sucessora da parte executada, SUSPENDO, com fulcro no art. 313, inciso 

I, do citado Código, o processo pelo prazo de 06 (seis) meses, no qual 

deverá a parte exequente diligenciar para promover a intimação da 

empresa sucessora (art. 313, § 2º, inciso I, CPC).INTIME-SE a parte 

exequente, via advogado, para apresentar o endereço da empresa 

sucessora, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual deverá 

apresentar, ainda, planilha atualizada do valor exequendo, com aplicação 

da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC 

).Uma vez cumprido o disposto supra, EXPEÇA-SE a competente carta de 

intimação da

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846758 Nr: 50347-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MIRANDA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 Vistos,

HOMOLOGO o valor da proposta de honorários periciais [fls. 174/175]], 

fixando a quantia no montante apresentado pelo perito e determinando que 

50% (cinquenta por cento) do valor seja liberado em favor deste no início 

e os outros 50% (cinquenta por cento) ao final dos trabalhos.

Registro, por oportuno, que os valores mostram-0se condizentes com a 

natureza e complexidade da perícia, razão pela qual rejeito à impugnação 

de fls. 183/184.

INTIME-SE a requerida para que providencie o depósito judicial do montante 

no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que, além de ter sido invertido o 

ônus da prova, as demandadas são, a teor do disposto no art. 95 do 

Diploma Processual pátrio, as responsáveis pelo pagamento dos 

honorários periciais por serem as requerentes da referida prova técnica.

Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito para que indique 

data e horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação 

das partes com pelo menos 05 dias de antecedência, nos termos do art. 

474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 701909 Nr: 36530-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. M. C., A. L. M. C, NILIO CASTRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE MONTENEGRO 

STELLATO RIBEIRO - OAB:8681/MT, FERNANDO CANDIDO STELLATO 

RIBEIRO - OAB:13527, PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES 

BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos em correição.
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 Segue alvará. Sra Gestora, cumpra o disposto no item 2.13.3.3 da CNGC, 

expedindo-se carta de intimação, dando conhecimento do alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021308 Nr: 32597-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 129/132 , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 850931 Nr: 53946-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE REGINA ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - 

OAB:5211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/12009

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843541 Nr: 47438-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte requerente na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 05(cinco) dias, indique dados 

bancarios para expediçao do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 419210 Nr: 5660-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:23604/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 854148 Nr: 56745-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE MOREIRA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2915

 Nesta data, intimo a parte requerido na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 345132 Nr: 15804-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONÉZIA BORGES DE OLIVEIRA, MAGDA 

SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, EDUARDO DE SOUZA MARIA - OAB:7439, LAURA 

APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 MT, RODRIGO CARRIJO 

FREITAS - OAB:11.395/MT, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - 

OAB:10.808/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1286517 Nr: 3732-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO G. CLARINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348883 Nr: 19150-80.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO LEITE PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983/MT, REGIANE 

DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17.700

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 751813 Nr: 3594-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa
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Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827259 Nr: 33142-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAORI MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856344 Nr: 58660-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RIBEIRO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857 , HORST VILMAR FUCHS - OAB:12.529 OAB/ES

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888011 Nr: 21905-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076456 Nr: 58224-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA RITA MELO PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131767 Nr: 23780-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME WESLLEY VAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIA MOTORS DO BRASIL LTDA, MARAZUL 

VEÍCULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:20.927/MT, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, SEBASTIÃO MARIANO COSTA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:222358/O

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1024946 Nr: 34283-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Com tais considerações, reconheço a incompetência deste Juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

direito bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo 

c o m p e t e n t e . P r o c e d a m - s e  à s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Cumpra-se.Cuiabá, 14 de Maio de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019055-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Maria Fêlix Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037717-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNEIDE SILVA DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037717-30.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONDOMÍNIO, Alienação 

Judicial]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIRSON DA 

CRUZ ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: JUNEIDE SILVA DO NASCIMENTO 

ARAUJO Vistos. A advogada da requerida comparece por meio do 

petitório de Id 12991891, informando que estará em viagem no dia em que 

foi designada a audiência de conciliação. Assim, considerando a petição 

de Id12991891 bem como o documento de Id 12991922 e a manifestação 

da requerida em compor o imbróglio, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 15/08/2018 às 09h30m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. No mais, determino o integral cumprimento 

da decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se a requerida na 

pessoa de sua patrona acerca da nova data. Intime-se pessoalmente a 

autora, conforme pedido da Defensoria Pública. Cientifique-se à douta 

Defensoria Pública Estadual. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de maio de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350333 Nr: 20858-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DAVID CELSO FERREIRA DE LIMA

Data da Carga:24/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156641 Nr: 34544-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WOMMER, RAMACILDA WOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

informação fls. 41 e 41v, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041530 Nr: 42315-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA WANDERLEY DA SILVA, CLEIDE 

DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL 

DIAS - OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

ofício do Cartório, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130060 Nr: 23037-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15.999/MT, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte terceira interessada na pessoa do 

advogado José Carlos Van Cleef de Almeida Santos, OAB SP 273.843, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121088 Nr: 19292-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 120 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754347 Nr: 6326-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FILO MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA PORTO MOUSSALEM CONFECÇÕES 

- ME, CARLOS ALBERTO MOUSSALEM, CARMEM CENIRA ATUNES DE SÁ 

PORTO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, EDUARDO MEIRELES NEVES - 

OAB:149117/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE autora para informar o endereço correto para a 

expedição do Mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 183707 Nr: 30722-72.2004.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DIVINO DE ARRUDA, JOÃO PAULO MENDES 

MONTEIRO DA SILVA, NCKERSON ROMÃO MAGALHÃES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO HIDEKI SHIGAKI, LETÍCIA YOKO 

TADANO SHIGAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, MAX WEYEZER 

MENDONÇA DE OLIVEIRA - OAB:6.060/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para indicar o endereço 

completo do imóvel a ser avaliado, bem como para que efetue o 

pagamento da respectiva diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085957 Nr: 4241-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SUBESTAÇÃO 138 KV - DISTRITO 

INDUSTRIAL CUIABÁ, GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, SPERAFICO DA 

AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem se houve 

celebração de acordo, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954184 Nr: 2161-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPESS, MVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeira para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio 

sustento e de sua família. Com fundamento no exposto, DETERMINO a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

10 (dez) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 284 parágrafo único do CPC.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2015.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954184 Nr: 2161-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a decisão e a sentença proferidas nas fls 27/28 e 

30/31 não foram devidamente publicadas no nome dos advogados 

outorgados GUILHERME FERREIRA DE BRITO, HENRIQUE LIMA e PAULO 

DE TARSO PEGOLO . Posto isso, republico novamente a decisão e 

sentença e impulsiono os autos intimando a parte autora para se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954184 Nr: 2161-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeira para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio 

sustento e de sua família. Com fundamento no exposto, DETERMINO a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

10 (dez) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 284 parágrafo único do CPC.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2015.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954184 Nr: 2161-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 267, I c/c 

art. 295, V, do Código de Processo Civil.Sem custas.P.R.I. Transitado em 

julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se as 

formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080479 Nr: 1766-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA DA SILVA MARTINEZ, KATIA REGINA 

BESERRA, MARCOS DO ESPÍRITO SANTO BESERRA, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA, ALCIBIDES MATEUS DE MORAES, MARIA VICENTE DE 

MORAIS, MONICA GIMENEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO - OAB:16.397, CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8228, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, 

GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, JOSE ARMANDO DA 

GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP, JULIANA DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, em cumprimento da decisão de fls. 1197 verso, os 

presentes autos foram escaneados e remetidos à Justiça Federal via 
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malote digital, conforme constam os comprovantes com código de 

rastreabilidade encartados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839753 Nr: 44230-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENY ALVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte interessada (Requerente) para manifestação 

acerca do desarquivamento. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias retorne 

os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745002 Nr: 42108-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J BACHEGA CASTRO ME - AGROPECUÁRIA JJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

INDUSTRIAIS LTDA. - MULTICON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, Francisco Egidio Campos Castro - 

OAB:10988, GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 Impulsiono os autos a parte interessada (requerente) para manifestação 

acerca do desarquivamento. Ddecorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809007 Nr: 15482-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAR SIRIO VILA REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA

Data da Carga: 29/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098714 Nr: 10056-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAR SIRIO VILA REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA

Data da Carga: 29/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 428613 Nr: 10216-65.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSTAFA AYESH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9451, 

KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, LIVIA CLAUDIA PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:13683, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: SUELEN CRISTINE JAROSESKI

Data da Carga: 29/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071497 Nr: 56048-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MÁRIO REGATIERI, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WILLIAM DE CARVALHO, APICE 

CELULARES LTDA - ME, MARCELO WILLIAM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Jullyemerson Rodrigues Rosa de Moraes Aguiar

Data da Carga: 29/05/2018

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010245-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, 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). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 
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se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010245-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, 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). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009146-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009146-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIANO ALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031920-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014317-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014317-21.2016.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA IMACULADA DA CONCEICAO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença ID 12409986. Intime-se a executada, através de seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021933-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OLEARE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021933-13.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO OLEARE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença ID 12630448. 

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010188-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010188-36.2017.8.11.0041. AUTOR: 

OTAVIO PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 

de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014074-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JUNIOR BORGES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014074-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RENAN JUNIOR BORGES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada ID 13303752 - Pág. 4. No mais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014162-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GEORGINA PEIXOTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014162-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THAIS GEORGINA PEIXOTO PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada ID 12913925. No mais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017899-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CENE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017899-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELISEU CENE DE CARVALHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada ID 12836413 - Pág. 4. No mais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009854-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009854-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JULIO MARCULINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Ante a ausência de demonstração de hipossuficiência 

financeira, indefiro o pedido do autor de assistência judiciária gratuita. 

Intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037107-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES MACHADO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037107-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAYANA GONCALVES MACHADO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Ante a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, 

indefiro o pedido do autor de assistência judiciária gratuita. Intime-se a 

parte autora para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007798-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007798-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARINETE RODRIGUES LARA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 269 de 692



efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017230-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017230-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JULIANA DE JESUS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 

de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024189-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CORDEIRO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024189-26.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SAMUEL CAMARGO CORDEIRO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Verifica-se que o autor não compareceu a audiência 

de conciliação designada, não havendo assim a realização de perícia 

médica judicial, conforme ID 10473079. Sendo assim, DEFIRO a prova 

pericial postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 
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no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016707-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITA GASPAR DE NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016707-27.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAURITA GASPAR DE NOVAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para manifestar-se 

acerca da quantia depositada, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020728-80.2016.8.11.0041

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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020728-80.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIANO DOS SANTOS GUSMAO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se acerca da quantia depositada, no prazo de 05 

dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON COUTO RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011696-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LEONILSON COUTO RIBEIRO JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Intime-se a parte autora 

para proceder a regularização processual referente à assinatura no 

mandato, por constar divergência com a assinatura dos documentos 

acostados aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005728-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIZZO CORREA GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA OAB - 988.499.561-34 (CURADOR)

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cumpra-se o determinado na sentença (Id. 13368931). Cuiabá, 30 

de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033272-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CAMILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO OAB - MT12072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO CONSTANTINO COMARELA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1033272-66.2017 Cite-se o requerido, 

Edézio Constantino Comarela, por edital, com prazo de 20 dias, conforme 

inciso II, do art. 256, do 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. Decorrido o prazo do edital não havendo 

resposta, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, 

nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 

apresente defesa no prazo legal. No mais resta prejudicada a audiência 

designada na decisão de ID 12888821, assim retire-a da pauta de 

audiências. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008462-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRANTE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008462-90.2018 Vistos. Considerando que o requerido não foi 

citado, nos termos do art. 329, § 1º do NCPC, recebo a emenda ID 

12818053, com a majoração do valor dos danos materiais postulado para 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). No mais, cumpra-se na integra a decisão 

de ID 12622431, procedendo a citação e intimação do requerido acerca da 

audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020513-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SILVA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014728-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014728-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO GOMES DE AZEVEDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. 

A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014729-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014729-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILSON CARVALHO ARANTES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já 

firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo. A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Ante o exposto, determino a intimação da parte 

autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, bem como retire os documentos de pessoa alheia 

ao processo acostados aos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for 

necessário e encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014741-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014741-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO RAMAO CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já 

firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo. A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Ante o exposto, determino a intimação da parte 

autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013546-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEURY KLEBER BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que para comprovar a hipossuficiência financeira, o 

autor apresentou diversas planilhas, entretanto, foram produzidas 

unilateralmente e não possuem assinatura de profissional qualificado na 

área. Assim, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas 

iniciais de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004934-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANASIO FRANCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014288-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito c/c Consignação em 

Pagamento de Valor incontroverso e Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Casa do Padeiro de Mato 

Grosso Ltda. em desfavor de Telefònica Brasil S/A - Vivo, aduzindo que 

desde 2012 mantém contrato de prestação de serviço de telefonia móvel 

com a ré, e em janeiro/2017, visando a readequação do contrato para 

extinção de linhas em desuso e alteração dos planos, firmou contrato para 

permanência de 30 linhas. Narra que em fevereiro/2018 as linhas 

começaram a sofrer constantes interrupções causadas por queda de 

sinal e desligamento de serviços, o que motivou inúmeras reclamações 

junto à ré, entretanto, não houve solução do problema, e não foi abatido da 

fatura o período de inoperância, razão pela qual foi efetuada a migração 

para outra operadora, mantendo com a requerida 10 linhas comerciais. 

Assevera que a ré emitiu fatura com vencimento em 03/05/2018, no valor 

de R$ 24.314,72, sendo R$ 18.518,50 referente à multa por cancelamento 

contratual e R$ 5.796,22 de consumo. Por discordar da cobrança da 

penalidade, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

ré a se abster de realizar o corte das linhas comerciais, referente ao 

contrato n. 2099452262, suspender a cobrança do valor de R$ 18.518,72, 

e que seja autorizado o depósito em juízo do valor de R$ 5.796,22 acerca 

do consumo. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece 

amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida 

pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida 

como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido, restou demonstrada, por meio do contrato colacionado 

pelo autor (Id. 13376264), demonstrando a existência de relação jurídica 

entre as partes, e os diversos números de protocolos informados (Id. 

13376397), faz presumir os diversos contatos com a ré para solução do 

problema, ao que parece, sem sucesso. No documento de Id. 13376277 o 

autor apresenta a fatura emitida pela ré, onde realmente consta a 

cobrança da multa questionada de R$ 18.518,50. 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] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que se o autor deixar de honrar com o pagamento, 

poderá sofrer com as consequências da mora, como suspensão dos 

serviços, o que prejudicaria a atividade comercial desempenhada, e 

inscrição do seu nome nos cadastros dos inadimplentes. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a ré a se abster de realizar o corte das linhas 
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comerciais do autor, referente ao contrato n. 2099452262, suspender a 

cobrança do valor de R$ 18.518,72 referente à suposta penalidade 

contratual, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 30.000,00. Autorizo o depósito em juízo pelo autor, do valor 

incontroverso de R$ 5.796,22 acerca do consumo, o qual, desde já, 

faculto o levantamento pela parte ré. Designo o dia 16/07/2018, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se pelo 

plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443723 Nr: 19205-60.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILLY DIJONN DA SILVA NAVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código 443723

Vistos,

 Providencie-se a transferência e vinculação da quantia de R$ 13.882,27 

(treze mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) para o 

processo n. 319/2010, código 443723, em trâmite no Juizado Especial 

Cível Jardim Glória (fls.225/226).

Expeça-se alvará do saldo remanescente ao autor, conforme pedido à fl. 

229.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145256 Nr: 29734-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE DA SILVA PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código 1145256

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 98/99 ), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 202302 Nr: 17831-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CIRO GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSBECK DA PENHA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT, PHELIPPE 

AYSLAN FONSECA MENEGATTI - OAB:17716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte executada para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à 

penhora/restrição/constrição realizada, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 276868 Nr: 4879-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOAVISTA INTERATLÂNTICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte executada para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à 

penhora/restrição/constrição realizada, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 462001 Nr: 30754-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOPHO - 

OAB:12.131/MT, JOSÉ LUIZ DE CARVALHO FILHO - OAB:11.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 278.583, GABRIELA FERNANDES CAMPOS - 

OAB:17161/O, SANDRA APARECIDA VALENTE - OAB:MT/11.812, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte executada para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à 

penhora/restrição/constrição realizada, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 65823 Nr: 1951-36.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO E SAUER LTDA, FERNANDO GOULART 

SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679
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 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443397 Nr: 19047-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO CASTRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713938 Nr: 8873-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTINE STRUSSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAUT DO BRASIL S/A, BURITIS VEÍCULOS, 

RODALEVE R. VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUCIO CHEQUER F. 

DE SOUZA - OAB:20032 OAB/BA, LYZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA 

- OAB:7329-MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736003 Nr: 32399-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAM LAURENTINO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA DO BRASIL 

LTDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900813 Nr: 30464-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIR FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CELSO LEAL, CARLOS C LEAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 327762 Nr: 767-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT, ALEANDRA RAFAELA DE BARROS 

FIGUEIREDO - OAB:9164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NAJILA PRISCILA FARARHAT - OAB:6770/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes a, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre os cálculos 

elaborados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945192 Nr: 57493-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE P. 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código 945192

Vistos.

Proceda-se as alterações necessárias como determinando à fl. 140, 

devendo constar como exequente Elizandra Ferreira de Souza e 

executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Desentranhe-se a certidão de fl. 141, por ser estranha ao feito, mediante 

certidão, procedendo a sua juntada nos autos correspondente.

No mais, certifique-se o cumprimento da decisão de fl. 140, não havendo o 

pagamento voluntário, intime-se a exequente para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado e requer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de maio de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129591 Nr: 22860-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADEAGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, EDSON EMILIO SPAGNOLLO - OAB:38105/PR, OTAVIO 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:21556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135107 Nr: 25132-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CN - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, DALMO NASCIMENTO FILHO, JOSE CARLOS DOS 

SANTOS, SIMONE RENÉE GUERREIRO DIAS, CRISTIANE CAVASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1269864 Nr: 27612-11.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIDA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR - OAB:23.050/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 67511 Nr: 5721-95.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO AURIZONA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA PICCOLI VICARI, LEDA PICCOLI VICARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13.796/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120203 Nr: 8523-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ ÁRIAS PANIGUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-A/MT, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370131 Nr: 6770-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYI MENAHEM RIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405510 Nr: 37756-25.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILANOVA LTDA, JOSÉ 

OLYMPIO CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBHEL ENGENHARIA LTDA, EDSON GARCIA 

BERNARDES, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT, PEDRO 

PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813638 Nr: 20109-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI SALIES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:OABMT 6.487

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1017206 Nr: 30662-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALYNCA CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:5.958 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 
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intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018514 Nr: 31179-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA GOMES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:OAB/MT 13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MCHADO - OAB:16.227-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140473 Nr: 27621-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO MARCO LOPES DA COSTA, ROSALIE MIRANDA 

GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA P. B. DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:OAB 2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1293845 Nr: 6133-25.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, KATIUSCIA 

GIORDANI AMARAL MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO LUIS DAVANTEL MARCHIORE, 

CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CONSTRUBELLO 

CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, CRISTIAN ROGERS 

DAVANTEL MARCHIORI, CAROLINA VIEIRA CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 311, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida de evidência pleiteada, para determinar a 

suspensão do gravame hipotecário registrado a margem da matrícula n. 

94.277, do 2º RGI de Cuiabá/MT, até decisão final da demanda.Assim, 

expeça-se ofício ao respectivo cartório para cumprimento dessa decisão. 

Eventuais custas deste ato ficarão a cargo dos autores.Designo o 

16/07/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital.Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC).Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC).Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891827 Nr: 24440-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO LUIS DAVANTEL MARCHIORE, CAMILA 

ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CRISTIAN ROGERS DAVANTEL 

MARCHIORI, CAROLINA VIEIRA CURVO MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14.278

 Visto.

 Cumpra-se a penúltima parte do despacho de fl. 79-v, no sentido de 

intimar o executado para atender o item “c” da petição de fl. 40, no prazo 

de dez dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120416 Nr: 18964-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO, MEIRE ROSA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Crivelatti - OAB:9356, 

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11.547/MT, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT, TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO 

- OAB:18228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Quanto à manifestação do autor de fls. 281/285, convém registrar que foi 

expedido ofício ao cartório (fl. 279); o processo consta com andamento 

processual prioritário (tarja amarela na capa); não há necessidade de 

expedição de mandado de manutenção de posse, já que os réus serão 

intimados da liminar.

 Assim, atenda-se a Sra. Gestora quanto ao pedido dos autores nos itens 

ii, b e iii, a, de fl. 284.

 Redesigno o dia 16/07/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital.

 Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º), e intime-se e cite-se a parte ré nos termos outrora determinados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821363 Nr: 27561-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA ALVES QUICHABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, LÍGIA MÁRCIA DA SILVA - OAB:9.590-E/MT, 

STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Código n. 821363Vistos. bem como honorários advocatícios de 10%, de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, com a ressalva de que ocorrendo 
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pagamento parcial a multa e honorários recairão sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do CPC);b)Se o devedor não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário e transcorrer o prazo de 

impugnação, CERTIFIQUE-SE;c)Após, intime-se o exequente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente cálculo atualizado do débito 

exequendo, acrescido da multa e dos honorários estabelecidos pelo art. 

523 do CPC;d)Com a apresentação do cálculo, expeça-se ofício ao juízo 

da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados 

do processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das 

providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do 

crédito em questão.Saliento, que com a expedição do ofício, mantenha-se 

o processo suspenso, com lançamento do respectivo código no sistema 

APOLO, até o depósito judicial do valor apontado ao juízo 

recuperacional.Outrossim, deverá a parte acompanhar o andamento do 

ofício expedido, na medida em que os administradores da executada em 

questão disponibilizaram página na internet para realização da respectiva 

consulta.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2.018.Sinii 

Savana B. Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788995 Nr: 42993-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO LEITE E SILVA, LUIZE DA 

CONCEIÇAO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Código n. 788995Vistos. (art. 523, § 2º o do CPC);b)Se o devedor não 

efetuar tempestivamente o pagamento voluntário e transcorrer o prazo de 

impugnação, CERTIFIQUE-SE;c)Após, intime-se o exequente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente cálculo atualizado do débito 

exequendo, acrescido da multa e dos honorários estabelecidos pelo art. 

523 do CPC;d)Com a apresentação do cálculo, expeça-se ofício ao juízo 

da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados 

do processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das 

providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do 

crédito em questão.Saliento, que com a expedição do ofício, mantenha-se 

o processo suspenso, com lançamento do respectivo código no sistema 

APOLO, até o depósito judicial do valor apontado ao juízo 

recuperacional.Outrossim, deverá a parte acompanhar o andamento do 

ofício expedido, na medida em que os administradores da executada em 

questão disponibilizaram página na internet para realização da respectiva 

consulta.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2.018.Sinii 

Savana B. Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066648 Nr: 53972-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA CRISTIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Código n. 1066648Vistos. bem como honorários advocatícios de 10%, de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, com a ressalva de que ocorrendo 

pagamento parcial a multa e honorários recairão sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do CPC);b)Se o devedor não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário e transcorrer o prazo de 

impugnação, CERTIFIQUE-SE;c)Após, intime-se o exequente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente cálculo atualizado do débito 

exequendo, acrescido da multa e dos honorários estabelecidos pelo art. 

523 do CPC;d)Com a apresentação do cálculo, expeça-se ofício ao juízo 

da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados 

do processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das 

providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do 

crédito em questão.Saliento, que com a expedição do ofício, mantenha-se 

o processo suspenso, com lançamento do respectivo código no sistema 

APOLO, até o depósito judicial do valor apontado ao juízo 

recuperacional.Outrossim, deverá a parte acompanhar o andamento do 

ofício expedido, na medida em que os administradores da executada em 

questão disponibilizaram página na internet para realização da respectiva 

consulta.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2.018.Sinii 

Savana B. Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375088 Nr: 11449-34.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIDE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, EMBRATEL - EMP. 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662

 Diante do valor bloqueado nos autos, que representa o cumprimento 

integral da condenação, e face ao comunicado a este Juízo JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC, determinando a expedição do competente alvará, para 

levantamento dos valores bloqueados nestes autos.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.P.R.I. Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2.018.Sinii Savana 

B. Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920913 Nr: 43993-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS 

LTDA, MARCIA CRISTINA VENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA GILDA ADAM SOARES DOS SANTOS, 

ANA GILDA ADAM SOARES DOS SANTOS, JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VALÉRIO DE SOUSA - 

OAB:743890DF, MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:5465, NATHALY GONÇALVES DA SILVA - OAB:6212/RO

 Código 920913Visto. pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905887 Nr: 34162-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEANDRO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Código 905887

Vistos,

 Defiro o desentranhamento dos documentos originais, mediante a 

apresentação de copias no prazo de 15 dias.

Decorridos, certifica-se e arquive os autos, com as baixas necessárias.

 Cuiabá- MT, 23 de maio de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946616 Nr: 58397-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA A 

SILVA - OAB:8.184-A

 CÓDIGO 946616

Vistos.

Manifeste-se a parte autora sobre o pagamento voluntario de fl.171, em 05 

dias.

 Cuiabá-MT, 24 de maio de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152885 Nr: 33060-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA, OLINDEVAL 

SOARES DOS SANTOS, SÉRGIO LUIS BIRCK, SOLANGE MARIA TEIXEIRA 

PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE 

CAMPOS, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO - OAB:18440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:4.813/MT, OCIMAR CARNEIRO CAMPOS - OAB:3954-TO, 

ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Prestação de 

Contas com Revogação de Mandato e Pedido de Tutela de Urgência 

promovida por Márcia Freire da Silva Oliveira, Olindeval Soares dos 

Santos, Sergio Luis Birck e Solange Maria Teixeira Pedroso Bicudo Paula 

Souza em desfavor de Rogério Silveira, Ocimar Carneiro de Campos e 

Antônio Pinheiro Espósito, para determinar que os requeridos prestem 

contas aos autores, no prazo de 15 dias e na forma do art. 551 do NCPC, 

sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que os autores vierem a 

apresentar (art. 550, § 5º, do NCPC).Revogo, parcialmente, a liminar 

deferida às fls. 301/303, tão somente quanto à suspensão do pagamento 

das cartas de créditos números 10.1.096.800-6 (R$ 745.141,76, para 

Márcia Freire da Silva Oliveira), 10.1.096.810-3 (R$ 745.141,76, para 

Olindeval Soares dos Santos), 10.1.096.808-1 (R$ 848.295,75, para 

Sérgio Luis Birck), e 10.1.096.804-9 (R$ 800.987,06, para Solange Maria 

Teixeira Pedroso Bicudo Paula Souza), em favor do requerido Antônio 

Pinheiro Espósito, por intermédio do Precatório Requisitório n. 60.683/2014, 

em favor do requerido Antônio Pinheiro Espósito.Oficie-se ao Juízo da 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, para informar esta 

decisão aos autos do processo código 819414, e ao Juízo da Central de 

Conciliação dos Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

informar esta decisão aos autos do Precatório Requisitório n. 

60.683/2014.Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º c/c § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo de quinze dias 

sem a prestação das contas pela ré, dê-se vista dos autos aos 

requerentes para que apresente as suas, também no prazo de 15 dias e 

na forma do § 2º do art. 551 do NCPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19733 Nr: 10651-25.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSEM MOHAMAD OMAIS, JAMEL HUSSEIN OMAIS, 

YASSIN IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, 

SEBASTIÃO UBIRAJARA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT, RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - 

OAB:3205-B/MT

 Código n. 19733

 Vistos.

 O executado peticiona às fls. 339/341 aduzindo que a constrição, via 

Bacenjud, recaiu novamente sobre sua remuneração, e que por ser 

impenhorável, requer sua imediata liberação.

 É certo que por força do art. 833, IV, do NCPC, “os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal”, são absolutamente impenhoráveis.

 Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelo devedor, 

verifica-se que realmente o valor bloqueado de R$ 1.180,97 no banco do 

Brasil é decorrente de salário recebido da Prefeitura Municipal de Cuiabá 

(fl. 342), razão pela qual deve ser liberado.

E como o valor bloqueado de R$ 300,00 é irrisório com relação ao valor do 

débito, também deverá ser liberado, nos termos do artigo 836 do NCPC.

Assim, expeça-se alvará em favor do executado Sebastião Ubirajara, para 

levantamento das quantias penhoras à fl. 336-v, com seus respectivos 

rendimentos.

No mais, defiro o pedido de fl. 352, procedam-se as referidas pesquisas 

pela ferramenta do Infojud.

Com a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de maio de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169154 Nr: 39766-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELMA ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 63, renove-se a consulta junto ao Sistema Infojud 

acerca do endereço da requerida cuja informação segue anexa a esta 

decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, volte-me os 

autos conclusos para redesignação de audiência de conciliação.

Caso contrário, intime-se a parte autora para postular o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768756 Nr: 21667-19.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON MALDONADO ARISTIMUNHA, ELIDA 

MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081381 Nr: 2242-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DE LURDES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1165100 Nr: 37971-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEADM, ELIANE ALVES MARTINS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169982 Nr: 40171-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AQUINO FIALHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 386260 Nr: 21911-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO GESSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BONFIM DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO 

MENEZES GUIMARÃES NETO - OAB:12447, ITALO CLAUDINO SILVA - 

OAB:20414/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 80) e 

Sistema Renajud (fl. 82), foram infrutíferos para satisfazer a obrigação, 

defiro o pedido de fl. 94, proceda-se a consulta de bens em nome da 

devedora junto ao Sistema INFOJUD, cuja informação será arquivada em 

pasta própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, indefiro o pedido de pesquisa junto ao Registro Eletrônico de 

Imóveis por falta de amparo legal, ademais a pesquisa Sistema Infojud é 

ampla.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746637 Nr: 43854-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO VIEGAS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - 

OAB:MT - 14515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 54, proceda à consulta junto ao Sistema Infojud 

acerca do endereço do executado, Valdinei Aparecido Soares, cuja 

informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereços diversos, expeça-se 

mandado de penhora com o novo endereço encontrado, caso contrário, 

deverá o exequente manifestar em 5 (cinco) dias, requerendo o que for de 

direito.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014288-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito c/c Consignação em 

Pagamento de Valor incontroverso e Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Casa do Padeiro de Mato 

Grosso Ltda. em desfavor de Telefònica Brasil S/A - Vivo, aduzindo que 

desde 2012 mantém contrato de prestação de serviço de telefonia móvel 

com a ré, e em janeiro/2017, visando a readequação do contrato para 

extinção de linhas em desuso e alteração dos planos, firmou contrato para 

permanência de 30 linhas. Narra que em fevereiro/2018 as linhas 

começaram a sofrer constantes interrupções causadas por queda de 

sinal e desligamento de serviços, o que motivou inúmeras reclamações 

junto à ré, entretanto, não houve solução do problema, e não foi abatido da 

fatura o período de inoperância, razão pela qual foi efetuada a migração 

para outra operadora, mantendo com a requerida 10 linhas comerciais. 

Assevera que a ré emitiu fatura com vencimento em 03/05/2018, no valor 

de R$ 24.314,72, sendo R$ 18.518,50 referente à multa por cancelamento 

contratual e R$ 5.796,22 de consumo. Por discordar da cobrança da 

penalidade, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

ré a se abster de realizar o corte das linhas comerciais, referente ao 

contrato n. 2099452262, suspender a cobrança do valor de R$ 18.518,72, 

e que seja autorizado o depósito em juízo do valor de R$ 5.796,22 acerca 

do consumo. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece 
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amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida 

pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida 

como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido, restou demonstrada, por meio do contrato colacionado 

pelo autor (Id. 13376264), demonstrando a existência de relação jurídica 

entre as partes, e os diversos números de protocolos informados (Id. 

13376397), faz presumir os diversos contatos com a ré para solução do 

problema, ao que parece, sem sucesso. No documento de Id. 13376277 o 

autor apresenta a fatura emitida pela ré, onde realmente consta a 

cobrança da multa questionada de R$ 18.518,50. 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] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que se o autor deixar de honrar com o pagamento, 

poderá sofrer com as consequências da mora, como suspensão dos 

serviços, o que prejudicaria a atividade comercial desempenhada, e 

inscrição do seu nome nos cadastros dos inadimplentes. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a ré a se abster de realizar o corte das linhas 

comerciais do autor, referente ao contrato n. 2099452262, suspender a 

cobrança do valor de R$ 18.518,72 referente à suposta penalidade 

contratual, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 30.000,00. Autorizo o depósito em juízo pelo autor, do valor 

incontroverso de R$ 5.796,22 acerca do consumo, o qual, desde já, 

faculto o levantamento pela parte ré. Designo o dia 16/07/2018, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se pelo 

plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029268-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, a parte autora não trouxe para os autos 

documentos que demonstrem a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta. É o relatório. Decido. A parte autora foi 

intimada para promover atos e diligências que lhe competia, todavia, ela 

não comprova a recusa do pagamento do seguro ou que estivesse 

extrapolado o prazo de resposta, já que a presente ação foi proposta um 

dia antes do protocolado o prévio pedido administrativo. Assim, 

considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do pagamento 

administrativo ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta da 

seguradora, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte 

requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001414-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Constata-se dos autos que foi determinado o recolhimento das 

custas e taxas judiciais de distribuição, pelo autor, contudo, mesmo 

regularmente intimado, ele deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado (Id. 13219836). O artigo 290, do NCPC 

determina: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação para recolher as custas e 

taxas judiciais, a parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

é de se decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por 

ausência de pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028325-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FERNANDES BALIEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1028325-66.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais promovida por Eliane da Silva Pereira em 

desfavor de Milton Fernandes Baliero. As partes noticiaram (Id. 10480453) 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo, extinção e arquivamento do feito. Posto isso, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, 

estas serão divididas igualmente (art. 90, § 2º, CPC). Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de maio 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034686-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

promovida por Gilberto Rodrigues da Silva Junior em desfavor de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Constata-se dos autos que foi 

determinado o recolhimento das custas e taxas judiciais de distribuição, 

pelo autor, contudo, mesmo regularmente intimado, ele deixou transcorrer 

o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado (Id. 13309199). 

O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação para 

recolher as custas e taxas judiciais, a parte autora deixou decorrer o 

prazo sem se manifestar, é de se decretar a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010015-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, evidencia pelo documento juntado (Id. 

12734105) que o pedido de indenização foi avaliado e identificadas 

pendências na documentação apresentada que impediu a conclusão do 

processo. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal passou a 

entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

em caso de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo e, por consequência, a recusa do pagamento, 

para que se configure o interesse de agir, o que não se confunde com o 

esgotamento das vias administrativas. A parte autora foi intimada para 

juntar aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja extrapolado o 

prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do 

feito. Todavia, ela trouxe para os autos documento demonstrando que ela 

formulou o pedido administrativo, porém não comprova a recusa do 

pagamento pela seguradora. Assim, considerando que ainda existem 

documentos pendentes para a instrução do procedimento administrativo, 

não sabendo ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pela parte auatora, é certo que a parte autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição 

inicial é o que se impõe. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - RECUSA - NÃO DEMONSTRADA - PROCESSO 

PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE 

AGIR - NÃO CONFIGURADO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito. (AC 10319150039422001 MG. 17ª Câmara 

Cível. Pub. 21/02/2017. Julg. 9 de fevereiro de 2017. Rel. Luciano Pinto”. 

Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI 

e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários, ante a ausência de 

citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a 

parte ré, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se 

os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010509-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, a parte autora não trouxe para os autos 

documentos que demonstrem a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, conforme certificado (Id. 13309506). É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a recusa do 

pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta, 

já que a presente ação foi proposta dois dias depois de protocolado o 

prévio pedido administrativo. Assim, considerando que não foi 

comprovado nos autos a recusa do pagamento administrativo ou que 

estivesse extrapolado o prazo de resposta da seguradora, é certo que a 

parte autora é carecedora da ação, pela falta de interesse de agir, sendo 

que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. Posto isso, 
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INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007282-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, a parte autora não trouxe para os autos 

documentos que demonstrem a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, conforme certificado (Id. 13358107). É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a recusa do 

pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta, 

já que a presente ação foi proposta dois dias depois de protocolado o 

prévio pedido administrativo. Assim, considerando que não foi 

comprovado nos autos a recusa do pagamento administrativo ou que 

estivesse extrapolado o prazo de resposta da seguradora, é certo que a 

parte autora é carecedora da ação, pela falta de interesse de agir, sendo 

que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019132-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1019132-61.2016.8.11.0041 Visto. Francisca Clessia dos 

Santos Oliveira Silva, qualificada nos autos, ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais em desfavor de 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV), igualmente qualificada, 

alegando que ao tentar fazer compra foi surpreendida pela informação de 

que seu nome estava inserido nos órgãos de restrição ao crédito, apesar 

da inexistência do débito cobrado, pelo que requer seja declarada a 

inexistência do débito e determinada a exclusão do nome da autora do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa, condenando a ré ao 

pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem 

necessários. Foi determinada a inversão do ônus da prova e concedidos 

os benefícios da justiça gratuita (3677961). A contestação e documentos 

vieram aos autos, ocasião que a parte ré afirma que a autora contratou um 

plano “Pacote BCO Essencial FID”, que foi instalado em 28.8.2013 e que 

por um longo período as partes mantiveram relação contratual, porém, a 

autora não honrou com o pagamento de algumas faturas, não restando 

outra alternativa, a não ser inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, inexistindo dano moral pela ausência de ato ilícito pugnando pela 

improcedência dos pedidos. Em pedido contraposto pugna seja a autora 

compelida ao pagamento da quantia de R$ 248,77 (duzentos e quarenta e 

oito reais e setenta e sete centavos) e, em pedido alternativo, sejam os 

danos morais arbitrados de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. A impugnação à contestação foi juntada aos autos (Id. 

6720155). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 8241385), tendo elas manifestado (Id. 8254929 e 8323293). É 

o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e não 

tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. A autora requer a declaração de inexistência do débito que 

afirma não ter contraído com a requerida e ainda, indenização por 

supostos danos morais ocasionados pela requerida. Trata-se de relação 

consumerista, por equiparação, decorrendo daí a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabe à ré 

demonstrar que os serviços foram utilizados pela autora, a fim de resolver 

a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, conforme dispõe o artigo 

14, § 3°, incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso em análise, a requerida trouxe no bojo da 

contestação demonstrativo com o objetivo de comprovar a emissão de 

boletos e pagamentos referentes a serviços telefônicos supostamente 

prestados à autora, porém, esta assegura que não contratou os serviços 

da requerida. Desse modo, cabia à parte ré trazer para aos autos cópia de 

suposto contrato firmado com a autora para que se pudesse averiguar a 

existência de negócio jurídico entre as partes e de ter a autora solicitado 

os serviços supostamente prestados pela ré, o que não fez. Os 

documentos carreados pela requerida não são hábeis a comprovar que o 

autor tenha contratado ou utilizado os serviços da requerida que deram 

origem ao débito mencionado, sendo que cabia à requerida, nos termos do 

artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, trazer para os autos cópia 

do contrato do plano “Pacote BCO Essencial FID, segundo afirmado por 

ela, instalado em 28.8.2013, o que não se verifica nos autos. Assim, não 

havendo prova de que a inscrição do nome da autora no cadastro de 

inadimplente (Id. 3640222) tenha originado de débito referente a contrato 

por ela firmado com a requerida, resta evidenciada a falha na prestação, 

pressupondo que o nome da requerente foi indevidamente inserido no 

órgão de proteção ao crédito, ocasionando-lhe danos. Em se tratando de 

indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. O dano 

moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, 

por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a situação vivenciada 

pela autora, a toda evidência, ultrapassa os meros transtornos ou 

dissabores diários, eis que o cidadão descobre que seu nome foi inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito sem nunca ter firmado qualquer 

contrato com a requerida. Em casos como este a jurisprudência tem 

adotado o seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- ART. 14 E 29 DO CDC - DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS. - A teor dos art. 14 e 29, 

do CPC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. - Compete ao julgador estipular equitativamente o 

quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, 

analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação dos 

honorários advocatícios deve ser conforme apreciação equitativa dos 

preceitos estabelecidos para a valoração da atuação dos patronos 

(alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC).(TJ-MG - AC: 

10433130119087001 MG , Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/02/2015) Nesse passo, verifica-se como razoável a 

fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao 

dano moral sofrido pela parte autora. Com relação ao pedido contraposto, 

formulado pela requerida, na sua contestação, convém observar, que o 

pleiteado era meio de defesa previsto para o extinto procedimento sumário 

(art. 278, § 1 CPC de 1973), incabível, portanto no rito ordinário, espécie 

dos autos, já que neste o réu poderia oferecer, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em petição escrita dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e 

reconvenção. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por Francisca Clessia dos Santos Oliveira Silva em 

desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV), para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos e que deu origem à 

inscrição no nome da autora na Serasa (Id. 3640222), bem como 

determinar a exclusão do nome da requerente do cadastro de 

inadimplentes. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais causados 

ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 

– STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em 

razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido condeno a 

parte ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016477-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA MUNIZ FEDERICI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1016477-19.2016.8.11.0041 Visto. Mariela Campos de 

Campos Oliveira, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis em desfavor de Emilia Muniz Federici, igualmente 

qualificada, alegando que é proprietária do imóvel situado na Rua 

Desembargador José de Mesquita, 649, apartamento 401, no Edifício Serra 

Negra, na cidade de Cuiabá e, mediante contrato verbal, alugou o imóvel 

para requerida, pelo valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

alterando para R$ 1.000,00 (mil reais), não havendo o pagamento do mês 

de setembro de 2016, pelo que requer seja a requerida obrigada a 

desocupar o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, 

condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. Foi designada audiência de conciliação e 

determinada a citação da parte ré (Id. 4338782). A contestação e 

documentos foram apresentados (Id. 5795580), tendo a ré aduzido, 

preliminarmente, falta de interesse processual, pugnando pela extinção do 

processo. No mérito, afirma que é pessoa idosa e sem renda fixa e que o 

seu esposo possui 94 anos e está acometido de câncer de próstata e que 

já está com a mudança programada, pugnando pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e pela improcedência dos pedidos, 

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 7233937). 

Foi informada a desocupação do imóvel (Id. 8725842). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis 

promovida por Marilena Campos de Campos Oliveira em desfavor de Emilia 

Muniz Federici e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado do feito. Inicialmente, 

concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte requerida, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do 

CPC. A requerida alega, preliminarmente, falta de interesse processual, em 

razão da perda superveniente do objeto da presente ação, mas 

considerando que o alegado se confunde com o mérito, com este será 

analisado. No mérito é incontroversa a existência de relação jurídica entre 

as partes e que a requerida alugou o imóvel de propriedade da autora, 

situado na Rua Desembargador José de Mesquita, 649, apartamento 401, 

no Edifício Serra Negra, na cidade de Cuiabá. A lide tem o seu fundamento 

na ausência de pagamento de aluguel e o tratamento jurídico é encontrado 

no art. 62, II, da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, que estabelece “o 

locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 

incluídos:”. Extrai-se da planilha trazida no bojo dos autos que a cobrança 

do aluguel recai sobre o mês de setembro de 2016, com o qual a parte ré 

não discordou, devendo assim ser reconhecida a existência da locação e 

o atraso no pagamento, pelo período alegado. Desse modo, a autora faz 

jus ao recebimento do aluguel do mês de setembro de 2016, no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) e os que venceram até a efetiva desocupação do 

imóvel, que devem ser calculados com base no Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor - INPC e incidirá desde o vencimento de cada aluguel. 

Quanto aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos 

respectivos vencimentos, não havendo se falar em aplicação do artigo 

405 do Código Civil para a hipótese. No caso, trata-se de mora de 

natureza ex re, cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do 

disposto no artigo 397 do Código Civil. Muito embora a parte autora não 

tenha pugnado expressamente pela condenação da requerida ao 

pagamento dos aluguéis, além de verificar que a ação proposta foi de 

“Despejo c/c Cobrança de Aluguéis”, observa-se que consta no bojo dos 

autos a menção de falta de pagamento de aluguel do mês de setembro de 

2016, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estando, portanto, o pedido de 

cobrança de aluguel implícito. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis promovida por 

Marilena Campos de Campos Oliveira em desfavor de Emilia Muniz Federici 

para condenar a requerida ao pagamento do aluguel do mês de setembro 

de 2016, até a efetiva desocupação do imóvel, levando em conta o valor 

mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de 

cada parcela atrasada. Deixo de decretar o despejo, em razão de constar 

dos autos informação que houve a desocupação voluntária do imóvel (Id. 

8725842). Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a ré é beneficiária da 

justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso (art. 98, § 2º, do NCPC). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009964-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Processo n. 1009964-98.2017.8.11.0041 Visto. Raimundo do Monte de 

Conceição, qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, igualmente qualificado, alegando que teve o seu 

nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente, referente 

ao contrato n. 0250803621, no valor de R$ 104,97, com data de 

vencimento em 26 de outubro de 2015, apesar de não manter nenhuma 

relação jurídica com a requerida, pelo que requer seja declarada 

insubsistente a relação jurídica que lhe foi atribuída, condenando a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.895,03 

(onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos), além dos 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte 

autora entendeu serem necessários. Foi determinada a inversão do ônus 

da prova e concedidos os benefícios da justiça gratuita (Id. 6108859). A 

contestação e documentos foram apresentados (Id. 7276962), tendo a 

parte ré aduzido, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, 

afirma que a ausência de culpa e regularidade na contratação dos 

serviços, discorre sobre a possibilidade de fraude e má fé da parte 

autora, pugnando pela improcedência dos pedidos e condenação da parte 

autora por litigância de má-fé. A parte autora foi intimada para impugnar a 

contestação, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certificado ( Id. 10316214). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir, tendo a parte ré informado que não 

possui interesse na produção de outras provas (Id. 10375714), 

decorrendo o prazo para manifestação da parte autora. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e não tendo as 

partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios 

da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

O autor pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais pela negativação indevida, já que não 

reconhece a relação jurídica da qual adveio o débito. Trata-se de relação 

consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à ré 

demonstrar que os serviços foram utilizados pela parte autora, a fim de 

resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já que meios de 

prova estão à sua disposição, pois só assim comprovaria a utilização do 

serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, 

do CDC. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Cabia 

à requerida comprovar a contratação dos serviços pelo autor 

demonstrando que os serviços realmente foram utilizados por ele, nos 

termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito, já que não trouxe para os 

autos qualquer prova que pudesse ratificar o alegado. Dessa forma, é de 

se pressupor a inexistência da relação jurídica que ensejou o débito e por 

consequência a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao 

crédito, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por 

si só, afasta incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro, 

pois caso a requerida agisse com maior rigor, certamente, evitaria a 

ocorrência de danos a terceiros, cujo nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de restrição ao crédito. Não havendo provas de que o autor 

tenha contraído a mencionada dívida com a requerida e, em se tratando de 

pedido de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. Assim, 

se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 5833311), configurado 

está o dano moral a ser indenizado. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO 

MORAL, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA 

INSCRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005608385, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

31/07/2015”. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO 

DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é consequência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015).” Com relação ao arbitramento dos danos morais 

devem ser levados em consideração as circunstâncias do caso concreto, 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável. Quanto ao 

pedido de condenação da parte autora à pena de litigância de má-fé, o 

artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Contudo, para que ocorra a aplicação de tal 

penalidade é necessário que se faça prova da instauração de litígio 

infundado ou temerário e, muito embora a requerida tenha feito 

afirmações, na sua defesa, é certo que elas não foram comprovadas, não 

se verificando, portanto, a ocorrência de dano processual em desfavor do 

requerente. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na Ação Ordinária promovida por Raimundo do Monte de 

Conceição em desfavor de Telefônica Brasil S.A, para declarar inexistente 

o débito que deu ensejo à inscrição do nome do requerente no órgão de 

restrição ao crédito (Id. 5833311), bem como determinar a exclusão do 

nome do autor do banco de dados da Serasa, relativo ao débito de R$ 104, 

97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos). Condeno a requerida 

a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1297844 Nr: 7794-39.2018.811.0041
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARITANA AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON HUDSON CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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.A fim de se evitar a 

prolação de decisões conflitantes, apensem-se aos autos nº 

8623-56.2016.811.0041 (cód. 1094623).Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1296765 Nr: 7410-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de tempo hábil para o cumprimento dos atos, 

oficie-se o juízo deprecante para que o mesmo forneça nova data para a 

realização da audiência de conciliação.

Com as informações, voltem-me os autos os autos conclusos para 

cumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1210274 Nr: 8502-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARIMATEIA ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILO HERMAM BOBADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACÁRIO DOS 

SANTOS - OAB:19404, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fls. 13, verifica-se a inércia da parte autora 

quanto ao recolhimento da diligencia para o cumprimento dos atos 

deprecados.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1298753 Nr: 8105-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NARAL, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA 

MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANILDO GOMES - 

OAB:12.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1300891 Nr: 8734-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO DE ARRUDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

UNIÃO VOPAK ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURICO HONORATO S. JUNIOR - 

OAB:99259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo a audiência para a oitiva das testemunhas Maurilio Calderari 

Junior, para o dia 27/09/2018, às 15:00 horas.

Nos termos do art. 455, § 1º, 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, devendo juntar cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias em relação à audiência.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1296836 Nr: 7440-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABENEL FARIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1293628 Nr: 6063-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - JUCIMEIRA/MT - OAB:JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de tempo hábil para o cumprimento dos atos, 

oficie-se o juízo deprecante para que o mesmo forneça nova data para a 

realização da audiência de conciliação.

Com as informações, voltem-me os autos os autos conclusos para 

cumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1293083 Nr: 5856-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA REGINA CARVALHO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR ELETRO - VESLE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO INTER AMERICAN EXPRESS, 

AMILCAR GUIDETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1293858 Nr: 6139-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA DE MELO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1294427 Nr: 6344-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MENDEL ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANETE PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:13330-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1295556 Nr: 6894-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:OAB/MT 14.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1297226 Nr: 7606-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BARBOZA BORBA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL BECKER MACIEL, LUCAS 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965191 Nr: 7022-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCY ELIANE DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:14322-E, MARCELO THOMÉ DA CRUZ - OAB:13.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 270/275, tendo em vista que a alteração do pedido 

e da causa de pedir deve ser realizada até o saneamento do feito, de 

acordo art. 329, II, do Código de Processo Civil e, conforme fls. 241, já 

ocorreu o saneamento da fase instrutória.

Intimem-se as partes para eventual ciência da decisão.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para a prolação de 

sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 892183 Nr: 24683-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, LEILA 

CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 127/129

Cumpra-se conforme determinado às fls. 127/129 e encaminhem-se os 
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autos ao juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, 

com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991238 Nr: 19113-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FELIPE SANTA CRUZ DE OLIVEIRA SCALETSKY - 

OAB:95.573 RJ, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Vistos, etc.

Considerando que já houve a citação do requerido, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do 

pedido formulado pela parte autora às fls. 349/350, conforme art. 329, II, 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026357 Nr: 34964-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZINETH DE ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - 

OAB:18894/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 117 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 115, devendo o valor de R$ 10.620,00 (dez mil seiscentos e vinte 

reais) ser levantado por Raphael Araújo Scardelai (CPF nº 

030.705.711-90, Banco Itaú, Agência 6815, Conta Corrente nº 05375-3).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111856 Nr: 15426-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDSON DA CRUZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966566 Nr: 7631-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIN DE OLIVEIRA FISCHDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral proposta por 

Karin de Oliveira Fischdick em face de Gold Black Empreendimentos 

Imobiliários SPE S/A.

Indefiro o pedido de fls. 374/380, tendo em vista que já decorreu o prazo 

de blindagem, não sendo comprovada a prorrogação do período ou a 

homologação do plano de recuperação judicial.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 27/09/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017952 Nr: 30887-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON HUDSON MACHADO 

- OAB:15.642/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da petição de fls. 206/209, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167289 Nr: 38923-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON WILLIAN FORNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 
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Morais proposta por Anderson Willian Fornari em face de Iuni Educacional 

S/A.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 13/09/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1211013 Nr: 8734-38.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO SILVA DE JESUS, GABRIEL FELIZARDO 

DOS SANTOS, BENEDITA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA DE AQUINO, ANATALIA 

FERREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399 - MT, FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - 

OAB:MT/22.446/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORRÊA 

BARBOSA - OAB:19634 MT

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 143/144 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 144-verso), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165981 Nr: 38358-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZABETH MARIA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALCANTARA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 76 e o termo de audiência de fls. 77, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958371 Nr: 4146-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, FRANCIELI APARECIDA DE SÁ GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jackson Mário de Souza 

- OAB/MT 4.635 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 131/182.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1060445 Nr: 51222-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA EVANGELISTA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CILENE EVANGELISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da certidão de fls. 58/68, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004785 Nr: 25457-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI, EVELIZE 

CAROLINA GUTHIER, COPASKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sempio faria - 

OAB:8078, Russian dos Santos - OAB:19.016/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 181, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981083 Nr: 14649-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA MARCÓRIO, RAYSSA MISTICA 

S. DE LIMA G. MARCÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA OESTE LTDA - EPP, DIOGO 

MORELLATO, JAKSON LEITE DE ALMEIDA, DANIELLE PATRICIA DE 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ALECSANDRO DE OLIVEIRA MORAES, 
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CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/MT, HELIO 

PASSADORE - OAB:6084 OAB/MT, HELIO PASSADORE - OAB:9143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o prazo para a manifestação das partes acerca do 

laudo pericial foi designado às 816/817, sem qualquer discordância, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da petição de fls. 1053/1054, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1030032 Nr: 36767-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA MARCÓRIO, RAYSSA MISTICA 

S. DE LIMA G. MARCÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da certidão de fls. 101, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006269 Nr: 26027-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA TIEMI IWASHITA 

SALGUEIRO - OAB:13.288.B, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 

Demetri Silva - OAB:19.083/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

14.667, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 52 e determino a realização de buscas por meio do 

sistema RENAJUD, para a localização de bens móveis em nome da 

executada Brasil Minério Mineração Sultan Authee Ltda (CNPJ 

07.689.053/0001-00) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca no sistema INFOJUD acerca dos 

bens existentes em nome da parte executada Brasil Minério Mineração 

Sultan Authee Ltda (CNPJ 07.689.053/0001-00).

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento do valor 

bloqueado, conforme dados informados às fls. 52.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1283481 Nr: 2785-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:14028/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Josiel da Silva Campos em 

face de Senai – Serviço de Aprendizagem Industrial.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Apensem-se aos autos de nº 4196-82.2015.811.0041 (cód. 958560).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014941 Nr: 29700-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO SINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. MURILO SPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB/MT 3.127-A - OAB:

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 21/06/2018, às 14h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999318 Nr: 23160-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 21/6/2018, às 15h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1105702 Nr: 12833-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1133607 Nr: 24452-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINI - 

OAB:25294/GO

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 21/6/2018, às 16h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 930525 Nr: 49577-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAENG - ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, JOSÉ MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GARGIONI, FÁTIMA 

LOURDES DE SOUZA GARGIONI, ANA GABRIELA DE SOUZA GARGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 21/6/2018, às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063547 Nr: 52572-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ESTEVAN COSTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Indenização por Danos Morais C/C Restituição de Valores ajuizada por 

Tiago Estevan Costella em face de MG Construções Empreendimentos 

Incorporadora e Consultoria de Obras Ltda - Epp para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir a parte autora os valores despendidos a titulo de 

comissão de corretagem e 70% (setenta por cento) do valor das parcelas 

pagas, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso dos 

valores, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 

citação.Ante a sucumbência recíproca, as partes restam condenadas 

solidariamente ao pagamento das custas do processo e cada qual arcará 

com os honorários advocatícios de seu patrono.Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984103 Nr: 15964-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MACHADO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de 

liminar c/c Restituição de Parcelas Pagas proposta por Aline Machado 

Torres em face de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III SPE 

Ltda, para :a)declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes; 

b)declarar nula a clausula contratual 6.2.4 ante a sua inequívoca 

abusividade; c)condenar o requerido a devolução dos valores pagos a 

titulo de sinal, taxa de corretagem e das parcelas pagas, a ser corrigido 

monetariamente do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da citação, abatendo-se o percentual de 10%, a título de 

retenção.Considerando que o autor decaiu em parte do pedido, e é o 

mesmo beneficiário da justiça gratuita, determino que cada parte arque 

com os honorários advocatícios de seu patrono constituído, nos termos do 

art. 86 do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006779 Nr: 26254-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JESUS SILVA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, LUDIMILA PAULA PEREIRA - 

OAB:14803/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da existência de 

litispendência, no prazo de 15 (quinze) dias, após, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995037 Nr: 21017-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JESUS SILVA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 
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OAB:3955, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da existência de 

litispendência, no prazo de 15 (quinze) dias, após, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123777 Nr: 20363-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEI DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da proposta de acordo às fls. 115/116.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994215 Nr: 20627-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL QUINTINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121479 Nr: 19449-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisonal de FAturas c/c Tutela de Urgencia proposta 

por Hilda Moraes da Silva em face de CAB Cuiabá S/A – Concessionária 

de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

 Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 126/165, suscitando, 

em sede de preliminar, a carência da ação por falta de interesse 

processual, ante a perda do objeto.

Impugnação às fls. 215/218.

Passo a sanear o feito.

No que tante a preliminar de falta de interesse de agir, observo que 

pendente a discussão acerca dos danos morais, razão pela qual ainda é 

patente o interesse da autora, e fundamento pelo qual rejeito a preliminar.

E mais, em que pese a alegação da existência de acordo, o requerido não 

acostou aos autos, o que é sua obrigação de acordo com o art. 373, 

inciso II, do CPC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência do alegado dano moral, a ilegalidade do 

parcelamento, a extensão do dano e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1050782 Nr: 46829-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais proposta 

por Armelinda Campos da Silva em face de CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

 Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 89/137, suscitando, 

em sede de preliminar, a carência da ação por falta de interesse 

processual, ante a perda do objeto.

Impugnação às fls. 179/184, acompanhado dos documentos de fls. 

185/190.

Passo a sanear o feito.

No que tante a preliminar de falta de interesse de agir, observo que 

pendente a discussão acerca dos danos morais, razão pela qual ainda é 

patente o interesse da autora, e fundamento pelo qual rejeito a preliminar.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência do alegado dano moral, a ilegalidade do 

parcelamento, a extensão do dano e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967721 Nr: 8117-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANDERSON RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORIA AUXILIADORA DA COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA BOAVENTURA - 

OAB:10.434, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão retro, impulsiono estes autos, com a finalidade 
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de proceder à intimação da parte exequente para no prazo de cinco (05) 

dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031453 Nr: 37472-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAPARROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Patricia 

Caparroz em face de Sistema Fácil Incorporadora Cuiabá III SPE LTDA, 

para :a)Confirmar a liminar de fls. 99/100, determinando que a requerida 

providencie e entregue a autora a documentação para que seja realizado 

o financiamento do imóvel por ela adquirido; b)Condenar o requerido ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).c)Em razão de o autor 

ter decaído em parte mínima do pedido, condeno o réu, com a totalidade do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 c/c 86, do 

CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167505 Nr: 39028-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por 

Enio da Costa Ribeiro em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido, competindo a parte autora 

o ônus da prova, da comprovação da existência de ato passível de 

indenização, a extenção do dano material e moral e o nexo causal, bem 

como a ilicitude na conduta dos requeridos, visto que são fatos 

constitutivos de seu direito, cabendo aos requeridos comprovar a 

legalidade na condução dos serviços prestados e a inexistência de 

negiligencia ou desídia.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961741 Nr: 5558-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILZA GOMES ROBERTO HENNIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMAX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131646 Nr: 23712-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 REJEITO a preliminar suscitada.Quanto a alegação de falta de documento 

essencial à propositura, uma vez que não constaria o cadastro do 

SERASA, observa-se que este consta das folhas 23.Pois bem, toda 

preliminar suscitada deve ser objeto de análise do magistrado, e as 

protelatórias, como a do presente caso, não se sabe se por má-fé, ou na 

vã tentativa de ludibriar o juízo, atrasam e muito a prestação jurisdicional, 

razão pela qual os advogados devem ser colaboradores da justiça 

evitando alegações sem qualquer plausibilidade, como esta alegação e a 

de preclusão do direito de produzir provas, visto que nem iniciou-se a 

instrução processual, sendo totalmente descabida e absurda tal 

alegação.No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido os 

contornos da responsabilidade das requeridas, a existência de má 

prestação de serviços, negligência, imprudência ou imperícia por parte dos 

requeridos, os danos ocasionados, o nexo causal e extensão. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em 

concreto.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040129 Nr: 41713-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 293 de 692



 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994117 Nr: 20564-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995659 Nr: 21292-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO RESTAURANTE GRILL 

EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108B/MT, GETULIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O, RAFAEL PEREIRA 

MOLINA - OAB:23.277/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 116/119 protocolizada 

pela parte requerida, pleiteando o que entender de direito.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983359 Nr: 15550-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO GUIMARÃES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JR. - OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079417 Nr: 1147-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, SANDRO CARAMORI, CARZAN 

PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6.628/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais ajuizada por Maria Apparecida da Junqueira Franco em face de 

Caixa Construções Ltda. e Carzan Participações Empreendimentos de 

Administração de Bens Ltda.

Citados, o requerido Carzan Participações Empreendimentos de 

Administração de Bens Ltda apresentou contestação às fls. 124/152, 

suscitando em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, a falta de 

interesse processual pela inadequação da via eleita e pela impossibilidade 

do pedido, alegando ainda a inexistência de mora da vendedora.

Sandro Caramori apresenta contestação às fls. 191/199, suscitando a 

ilegitimidade passiva do requerido.

Cx Construções Ltda. Apresentou contestação às fls. 214/223, alegando 

em sede de preliminar a inépcia da inicial, impugnação do valor da causa.

Liminar indeferida pela decisão de fls. 236/237.

Embargos de declaração às fls. 241/248.

Impugnação à contestação às fls. 250/263, 264/266, 267/272.

Embargos de Declaração rejeitados pela decisão de fls. 276/278, ocasião 

em que a impugnação do valor da causa foi acolhido.

A parte autora acostou cópia de Agravo de Instrumento interposto perante 

o Tribunal de Justiça às fls. 284/311.

Indicação do valor da diferença de custas às fls. 316/317.

A Carzan requer a improcedência do pedido com a extinção do processo 

às fls. 325/326.

Decisão acostada às fls. 327/330 que deu provimento parcial ao Agravo 

de Instrumento.

Fundamento.

Certifique-se quanto ao cumprimento da decisão de fls. 276/278, acerca 

da complementação das custas, uma vez que não há juntada nos autos do 

recolhimento.

Desde já chamo o feito à ordem para que seja a contestação às fls. 

191/199, desentranhada dos autos, visto que SANDRO CARAMORI não é 

parte dos autos, tendo sido citado como representante da empresa 

requerida.

 Renumere-se a partir das folhas 223.

Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061482 Nr: 51625-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PEDROSA ROCHA CAÇUPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTOSONO MOVEIS E COLCHOES, FARINIY 

MARTINS DA CONCEIÇÃO ME, MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITOS 

E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, Iana Heduyna Paes Lucas - 

OAB:17.699-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, 

EDUARDO VITAL CHAVES - OAB:257.874/SP, JOÃO PAULO FOGAÇA 

DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970230 Nr: 9406-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCLEISE AUGUSTA RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045016 Nr: 43899-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51634/OAB-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 166 e determino a expedição de Alvará para 

liberação do valor de R$ 784,45 (setecentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos) vinculados à conta judicial em razão do 

pagamento da condenação, quantia esta a ser levantada por Tókio Marine 

Seguradora S/A (CNPJ nº 33.164.021/0001-00, Banco Santander, Agência 

3689, Conta Corrente nº 13001608-9).

Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000205 Nr: 23551-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE O. 

LIMA - OAB:3.127

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Vanildo Ferreira da 

Silva em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A.

Às fls. 208 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 209, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 209-verso.

O exequente manifestou-se às fls. 211 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 211 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 209-verso, devendo o valor de R$ 14.550,27 (quatorze mil 

quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) ser levantado por 

Roberto dos Santos Lima (CPF nº 378.544.102-91, Banco Bradesco, 

Agência 1461, Conta Corrente nº 46983-1).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996417 Nr: 21834-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA SURDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTES SEGATO - 

OAB:13546, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13.546, UBALDO 

JUVENIZ JUNIOR - OAB:160493/SP

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 171, determino o 

cancelamento da audiência designada e dou por encerrada a instrução 

processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076356 Nr: 58162-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Thaiane P. Bucair de 

Lima - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 112/113, determino o 

cancelamento da audiência designada e dou por encerrada a instrução 

processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987177 Nr: 17218-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades e com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial, intime-se a requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento da determinação da 

decisão de fls. 40/41, uma vez que há noticia nos autos de 

descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela concedida, sob pena 

de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o 

limite de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005739 Nr: 25785-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - OAB:6234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação de fls. 143, observa-se que os pedidos já 

foram objeto de análise e indeferimento, conforme decisão de fls. 116.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 121/129, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983036 Nr: 15407-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO, INARA 

ANDRADE DE ALBUQUERQUE DANTAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - OAB:6234

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 165/177, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003812 Nr: 25015-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE MAUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990609 Nr: 18747-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & ALVES DE QUEIROZ LTDA ME, 

DANIEL ALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ricardo Barbosa de 

Abreu - OAB/MT 14.278 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978657 Nr: 13375-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 1.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.

 Diante da manifestação de fls. 204/205, em que a autora aceita os termos 

do acordo e a inércia da requerida comprovada pela certidão de fls. 214, 

designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2018, às 16:45 horas, 

ocasião em que as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983626 Nr: 15639-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MENDES DA SILVA, LEONEL OLIVEIRA DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAM LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Patrícia Rocha de 

Magalhães Ribeiro - OAB/MG 71.822 - OAB:, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerida para que informe seus dados bancários e CNPJ para 

confecção de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 988685 Nr: 17971-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DWORAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB/MT 7.557 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETO STEFFEN - 

OAB:13.371

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110313 Nr: 14780-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI CERETTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP, YURI DE AZEVEDO MARQUES - OAB:328344
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 987885 Nr: 17645-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY ALVES RODRIGUES JAUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1185224 Nr: 45583-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO CARMO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 985028 Nr: 16349-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA PATRICIA MACEDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE REFEIÇÕES COLETIVAS 

EIRELLI- ME, NICKERSON RAMÃO MAGALHÃES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1000992 Nr: 23888-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCANIA COMERCIO DE CAMINHÕES PEÇAS 

SERVIÇOS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ESPUNIER COSTA - 

OAB:17.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027692-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESIVAL JOSE RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027692-55.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GESIVAL JOSE 

RODRIGUES FERNANDES Vistos. 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”. Não obstante a 

apresentação do edital de protesto, mister se faz acompanhar o 

entendimento do TJMT, quanto ao esgotamento dos atos para regular 

constituição em mora, sendo imprescindível a comprovação do 

encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem 

como de seu efetivo recebimento, mesmo que por terceiros. 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. 
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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, indeferindo desde já quaisquer 

pedidos protelatórios. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003055-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SITO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a apreensão do veículo ocorrida no mês de 

outubro de 2017 conforme certidão de id. 10395750, juntada aos 

23.10.2017 e rejuntada no id. 11395580 aos 18.01.2018, bem como, ante a 

falta de interesse do Banco Autor na citação do Requerido, procedo a 

intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

o devido prosseguimento ao feito visando a citação do Cuiabá-MT, 30 de 

maio de 2018 DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Técnico / Analista / Gestor 

Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1160724 Nr: 36230-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20.328-O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação 

da parte ré que, em contestação pretende a revisão de cláusulas 

contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e 

tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526 SP.

Nada obstante, por observar que já houve o cumprimento da liminar, com 

fito de evitar prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem 

apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1276779 Nr: 749-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA 

NEVES - OAB:20.328-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225/MG

 Vistos etc.

Observo que esta ação revisional foi redistribuída a este juízo, para 

processamento em conjunto aos autos código 1160724, na qual figuram 

as mesmas partes e tem por objeto a discussão do mesmo contrato.

Este caderno processual encontrava-se concluso para sentença.

Contudo, por verificar que na contestação lançada naquele feito pretende 

o consumidor revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas, há 

de se destacar que, conforme decidido no Recurso Especial n. 1.578.526 

SP, a matéria em comento foi submetida como paradigma à análise de 

Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação 

do entendimento da Corte quanto a “validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem”, com a ordem de “a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão 

ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as 

hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do 

mérito e coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo.”

Considerando a suspensão do apenso, bem assim a conexão de ações, 

estendo a este caderno processual a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526 SP.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110729 Nr: 14960-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT
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 Vistos etc...

Considerando que o requerido deu-se por citado ao comparecer aos autos 

às fls. 40/44, bem como ao apresentar a contestação de fls. 49/61, intimo 

o requerente para impugnar a contestação no prazo legal.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1008737 Nr: 27012-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTONIO ATAIDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da análise dos autos, verifica-se que até o momento o veiculo não foi 

localizado, bem como o requerido.Desta feita, defiro o pleito de fls. 75/77 

e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO(...)Quanto ao pleito contido no item “b” de fls. 76 vº, INDEFIRO, 

uma vez que com a conversão da ação em execução, não há que se falar 

em apreensão do bem.Denota-se ainda, que o executado se encontra em 

lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação 

por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando(...)Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para 

que o executado pague o débito atualizado em 03 (três) 

dias(...)Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso(...)Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados(...)De 

fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito(...)sob pena de 

extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 982544 Nr: 15256-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNED ADÃO MONTEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431 - B

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional julgada improcedente às fls. 

191/195.

Às fls. 213 certificou-se o trânsito em julgado.

Pois bem.

Quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o Provimento nº 68/2018 – 

CNJ que em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Assim, após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos para a 

expedição do necessário Alvará Judicial em favor de BANCO ITAÚ S/A, 

CNPJ Nº 60.701.190/0001-04, Agência nº 1000, Conta Corrente nº 

45023-7, Banco 341 (fls. 206).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814476 Nr: 20937-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Ante a comprovação da liberação/pagamento dos Alvarás expedidos nos 

autos (em anexo – no valor de R$ 9.975,24 em favor do Banco HSBC em 

03/06/2016), é evidente que o pleito de fls. 237, deixa evidente a falta de 

acuidade do Banco quanto aos atos processuais, razão pela qual 

determino o arquivamento dos autos com as baixas e formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 759102 Nr: 11386-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MAURÍCIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de indenização formulado por JOSÉ 

MAURÍCIO DE ARAÚJO em face de BANCO ITAÚ S/A, ambos qualificados 

nos autos.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 319.

O Banco comprovou o pagamento de R$26.087,08 às fls. 323, bem como 

requereu a extinção do feito em razão da quitação integral da condenação 

(fls. 324).

 O causídico do requerente concordou com o valor, assim com apresentou 

seus dados bancários (fls. 328).

Pois bem.

Ante a concordância do requerente quanto ao valor pago pelo Banco às 

fls. 323 e, consequente quitação integral da condenação, a extinção do 

feito é a medida que se impõe.

Posto isso, ante o pagamento espontâneo pelo Banco e concordância do 

requerente, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Com o decurso do prazo recursal, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará em favor do requerente.

Nessa linha, quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o Provimento 

nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Com o retorno dos autos, o Alvará Judicial será expedido em nome do 

causídico do requerente SYLVIO SANTOS ARAUJO, Banco Santander 

(033), CPF nº 531.361.601-34, Conta Corrente nº 01.091650-6, Agência nº 

3852.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781975 Nr: 35595-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUNA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se a juntada do comprovante de depósito de fls. 268, bem 

como a manifestação da Consta de Depósitos Judiciais às fls. 279, 

oficie-se à Caixa Econômica Federal, agência Paiaguás – 0016, para que 

realize a necessária transferência do montante descrito na Guia ID 

040001600031506225 no montante de R$1.025,85 para a Conta de 

Depósitos Judiciais do e. TJMT, Agência 3834, Banco do Brasil (001) com 

as devidas atualizações.

Após, com a regularização e vinculação perante a Conta de Depósitos 

Judiciais, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará 

Judicial em favor do Banco, dados de fls.288.

Quanto à expedição de Alvará Judicial em favor do requerente CARLO 

LUNA FERREIRA (depósito regularizado – extrato em anexo), dispõe o 

Provimento nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de SBN ADVOGADOS, CNPJ nº 021.681.340/0001-03, Conta 

Corrente nº 29840-9, Agência nº 0288, Banco Itaú (341).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825867 Nr: 31832-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Depreende-se dos autos que até a presente data a Instituição Financeira 

não publicou o edital de citação de fls. 69, conforme determinação de fls. 

66, razão pela qual, procedi ao bloqueio do valor do bem via sistema 

BacenJud do montante da conta bancária do requerente, de acordo com a 

Tabela Fipe (fls. 67).

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 proceder/demonstrar a 

publicação do edital de citação de fls. 69, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse e manutenção do bloqueio BacenJud.

Em caso de silêncio, ante o AR de fls. 77, concluso para extinção e 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1112424 Nr: 15685-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).Após, 

expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: Avenida 

Tancredo Neves, n° 108, Edifício Portal das Américas, Bairro Jardim 

Kennedy, nesta cidade.Às fls. 08 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso(...)De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado(...)

(Pasta de documentos Sigilosos XXXIII). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72123 Nr: 5693-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MOARES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B OAB/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, tendo em vista a inércia do Perito (fls. 354) a remessa 

dos autos à contadoria do Juízo é a medida que se impõe.

Outrossim, quanto à liberação do valor incontroverso (fls. 350 parte final), 

dispõe o Provimento nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, 

com o fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Com o retorno dos autos, o Alvará Judicial será expedido em nome do 

causídico do requerente AGNALDO KAWASAKI, CPF Nº 329.525.201-78, 

AGÊNCIA Nº 3113, CONTA CORRENTE Nº 01071353-0, BANCO 

SANTANDER S.A (033).

Por derradeiro, quanto ao excesso alegado pelo Banco e arguições de 

complementação pelo requerente (fls. 343/346) e, com fulcro no princípio 

da efetividade, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria do Juízo 

para a aferição/atualização do valor real devido (juros e correção e 

quanto aos honorários nos termos da decisão de fls. 311).

Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.
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Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12837 Nr: 23441-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE 

AQUINO NUNES, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA LOPES 

VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do Malote Digital nº 81120183150440 de 06/02/2018 

referente ao teor do Agravo de Instrumento nº 1000234-55.2018.811.0000 

interposto por ADEMAR ADAMS (o qual não foi conhecido) constante da 

capa dos autos.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ e a inexistência de 

impedimentos, a extinção do feito pela quitação integral da condenação é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC/2015.

Com o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará em favor do credor Franklin.

Contudo, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o requerente via DJE para que se manifeste em 05 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Sem prejuízo, tudo cumprido, o Alvará deverá ser expedido em nome de 

ADVOCACIA FRANKLIN VIDAURRE, CNPJ Nº 01.372.635/0001-82, CONTA 

CORRENTE Nº 118.449-0, AGÊNCIA Nº 4042-8, BANCO DO BRASIL S/A.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152669 Nr: 6771-49.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI ENGENHARIAS - COOP. ECON. CRED. MUTUO 

DOS PROF. ENG. ARQ. AGRO. E GEO.MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANGELICA AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, BÍSNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.208/MT, DIEGO DE 

ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Gavioli - 

OAB:10194, JOIFER ALEX CARAFFIM - OAB:13.909-B/MT, NÁDIA 

FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, EVENTUAIS 

VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA NÃO 

POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. Informo, que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1167734 Nr: 39136-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LIMA DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fls. n° 162 do Oficial de Justiça, 

dando o devido prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido 

de desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915214 Nr: 40335-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI MARIA DA COSTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ALENCAR 

SILVA ABRAO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

40335-67.2014.811.0041, Protocolo 915214, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13452 Nr: 2496-33.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DE 

CUIABÁ S/A, FARES HAMED ABOUZEID FARES, SANDRA MARIA 

GEORGETO, JOSÉ VAZ CURVO NETO, MAGIDA FARES FARES, ARILSON 

COSTA DE ARRUDA, APARECIDA PEREIRA CAMACHO, ANA ANGELINA 
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VAZ CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, HELIOMAR CORREA ESTEVES - OAB:1.906/MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Correa Sobrinho - 

OAB:22.029, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT, Jorge Luiz 

Braga - OAB:3168-B/MT, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT, 

RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT, Victor Humberto da Silva 

Maizman - OAB:4501/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CORREA 

SOBRINHO, para devolução dos autos nº 2496-33.1999.811.0041, 

Protocolo 13452, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21595 Nr: 4149-02.2001.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANGELINA VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, Jorge Luiz Braga - OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliomar Correa Esteves - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CORREA 

SOBRINHO, para devolução dos autos nº 4149-02.2001.811.0041, 

Protocolo 21595, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1086758 Nr: 4607-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINI MARIA ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8.184-A, EVANDRO CÉSAR A. DOS SANTOS 

- OAB:13431-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ELINI MARIA ARRUDA 

JAUDY DE ARAÚJO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, proceda o 

Sr. Gestor, as medidas conforme orientação da CGJ, no que tange a multa 

fixada em audiência em favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade 

e, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072785 Nr: 56536-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 43(...)defiro o pleito 

de fls. 70/71 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição(...)Ademais, 

faço constar que a referida conversão não encontra obstáculo legal, em 

razão da não citação da parte adversa.(...)Desta forma, cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, a ser 

cumprido no endereço da exordial, para pagar o débito devidamente 

atualizado em 03 (três) dias(...)Com efeito, intimo o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923684 Nr: 45643-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

BMC S/A em face de ADILTON SILVA ROSA, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado, suspendendo-se por cinco anos, por ser o 

réu assistido pela douta Defensoria Pública.Transitada em julgado, em 

nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018.Dr. Paulo Sérgio Carreira de 

SouzaJuiz de Direito (Autos cód. 923684)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 252541 Nr: 18327-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO FINASA S/A em face de EDSON 

RODRIGUES DE SOUZA, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade, determinando, no cálculo do saldo devedor, que sejam 

reduzidos os juros remuneratórios à taxa média de mercado para 

operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.Por ter o 

autor decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746849 Nr: 44073-68.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, 

LUIS ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO 

GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, 

GERALDO LUIZ GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, CLAUDETE 

CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do seu pedido de desarquivamento, sob pena de retorno dos autos 

a central de arquivo .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 344993 Nr: 15078-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 15(quinze)dias, se o 

acordo de fls.112/116 é válido, sob pena de anuência tácita e 

homologação do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1096508 Nr: 9068-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise do caderno processual, tenho que o Sr. Meirinho encontrou o 

réu e o bem, no entanto, informou a Omni que não tem interesse em 

apreender o bem (certidão de fls.58), portanto, ante da fé pública do Sr 

Oficial e o descompasso desta informação com os pleitos de fls.64 e 65 

deles não conheço, tornando evidente o abandono da ação que tem como 

princípio a localização e apreensão da coisa alienada.

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias depositar a diligência 

para apreensão do veículo, já que devidamente localizado, motivo pelo 

qual, não há de se falar em conversão em execução e ou intimação da 

parte devedora, já que não houve complementação dos atos, por inércia 

da Instituição Financeira, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção, como preceitua o artigo 487, III, c do CPC.

Em caso de inércia, intime-se via AR para cumprir em 05 dias, com a 

mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC em favor 

do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330845 Nr: 2391-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Encaminhe-se cópia das fls.143/151 à Diretoria do Fórum visando as 

medidas necessárias em face do Sr. Meirinho.

No mais, atua em evidente atentado à dignidade da justiça, fazendo letra 

morta do caderno processual, fazendo pedido sem base jurídica nenhuma 

e em momento totalmente adverso da legislação vigente, motivo pelo qual 

aplico a multa de 20% do valor da causa em facor do Estado.

NÃO CONHEÇO do inapropriado requerimento de fls. 153/154, tendo-se em 

vista que o veículo se encontra apreendido desde 17 de março de 2008.

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

considerando que o Oficial de Justiça não devolveu a diligência de fls. 137 

até a presente data, consignando que deverá o Banco pleitear pela 

devolução do valor pago administrativamente, junto à Diretoria do Foro.

Após, expeça-se mandado de citação aos herdeiros ascendentes do de 

cujus, quais sejam, Airton Santana Pereira Borges e Jovanir Santos 

Borges, residentes à Rua Marambaia, nº 132, bairro Pedregal, nesta 

cidade, devendo os citandos declinarem, caso hajam, os demais 

herdeiros, para que o Sr. Meirinho proceda a regular citação daqueles. 

Caso hajam herdeiros menores, cite-se por meio de seu representante 

legal.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 326307 Nr: 25978-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NOGUEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17.154/MT, 

FLAVIO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 12179A, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA ESTA AÇÃO, o que faço com amparo legal no art. 487, III, "c" do 

CPC.Transitada em julgado, em nada requerendo, oficie-se à Delegacia 

Municipal de Itarema-CE, informando do resultado desta ação, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012131-54.2018.8.11.0041

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:

THAYZE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 2 1 3 1 - 5 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYZE 

RODRIGUES DA CUNHA Vistos etc... Em consulta ao sistema PJE, 

verifica-se a existência de uma ação de busca e apreensão que tramitou 

perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá envolvendo 

as mesmas partes e tendo por objeto o mesmo contrato que ampara esta – 

autos n° 1016871-89.2017.8.11.0041, extinta sem resolução do mérito 

ante a desistência da parte autora. Desta feita, tendo-se em vista que o 

Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário apreciou e homologou 

pedido de desistência em ação que tem por objeto o mesmo contrato que 

ampara a presente busca e apreensão, declino minha competência para 

processar e julgar a presente demanda, e determino a remessa deste feito 

à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016626-78.2017.8.11.0041

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:

THAYZE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 6 6 2 6 - 7 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYZE 

RODRIGUES DA CUNHA Vistos etc... Em consulta ao sistema PJE, 

verifica-se a existência de uma ação de busca e apreensão que tramitou 

perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá envolvendo 

as mesmas partes e tendo por objeto o mesmo contrato que ampara esta – 

autos n° 1016871-89.2017.8.11.0041, extinta sem resolução do mérito 

ante a desistência da parte autora. Desta feita, tendo-se em vista que o 

Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário apreciou e homologou 

pedido de desistência em ação que tem por objeto o mesmo contrato que 

ampara a presente busca e apreensão, declino minha competência para 

processar e julgar a presente demanda, e determino a remessa deste feito 

à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019049-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SILVA 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: 

1019049-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ELAINE SILVA DA COSTA Vistos. Compulsando os autos, 

tenho que apesar do protesto via edital, não ocorreu o esgotamento dos 

atos para notificação regular do devedor, visto que, no contrato, consta o 

endereço de trabalho FA Gobato Grupo Moda Verão, Av dos 

Trabalhadores 1445 B. Sol Nascente. Assim, concedo o prazo 

improrrogável de 15 dias, para regularização, sob pena de extinção. 

Transcorrido, certificado, conclusos para sentença. APELAÇÃO CÍVEL – 

BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE 

PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 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. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificaçãoou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo 

hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 

520179/RS). A prova da entrega da carta registrada (expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do 

contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal 

em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do 

Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ 

AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) CUIABÁ, 28 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037278-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037278-19.2017.8.11.0041. AUTOR: JUNIOR RODRIGUES DA SILVA RÉU: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, observo que na decisão Id. 11951530 proferida 

por este juízo, foi determinada a remessa dos autos para o 

processamento por dependência aos autos n. 13102-27.2016.811.0041, 

código 1106354, que tramitaram na 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, com base na ampla legislação aplicável ao caso 

em baila, que entendo por oportuno colacionar: Decreto-Lei 911/69: “Art. 

2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas.” Código de Processo Civil: “Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 56. Dá-se a 

continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade 

quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais 

amplo, abrange o das demais. Art. 57. Quando houver continência e a 

ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à 

ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso 

contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Art. 58. A reunião 

das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente.” “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento.” No despacho proferido pelo juízo 

prevento (Id. 12569659) foi determinado o retorno dos autos a este juízo, 

ante a alegação de que o processo já foi sentenciado, todavia, dos 

andamentos processuais lançados no aludido feito, cuja consulta se 
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encontra disponível no site do E. TJMT, bem assim no Sistema Apolo, é 

possível verificar que, salvo melhor juízo, este sequer teve sentença 

terminativa lançada, mas tão-somente despacho de “arquive-se”. 

Considerando que, na forma do parágrafo único do art. 66 do CPC, “O juiz 

que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo 

se a atribuir a outro juízo”, posicionamento firmado pela Nobre Magistrada 

em todos os feitos à ela devolvidos com a devida fundamentação, 

restitua-se estes os autos à 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

para que a magistrada titular do juízo, na forma da lei vigente, suscite o 

conflito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015357-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020499-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE - ME (RÉU)

ANA MARIA DIAS REZENDE (RÉU)

ALINY CARLA DIAS REZENDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023731-43.2016.8.11.0041

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:

PAULO YAMAMOTO (RÉU)

YAMAMOTO & CIA LTDA - ME (RÉU)

HELENA TERUKO YAMAMOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676/O (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006597-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID S. DO AMARAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARLAN FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DAVID SOARES DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003896-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (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. Em face da certidão dos autos, intime-se o requerido para 

proceder a limitação de desconto na conta corrente, no prazo legal, sob 

pena de multa diária de R$ 5.000,00(cinco mil reais). Face a inércia do 

requerido determino as adequações dos contratos nos termos dos 

julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito Sr. 

Edson Francisco Perusseli - 92895095 - para elaboração do laudo, em 

vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as 

decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o 

valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas 

respectivas decisões e a sucumbência fixada. Fixo os honorários periciais 

em R$ 2.000,00(dois mil reais), a ser arcada pelo Requerido, devendo 

depositar no prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA 

DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo 

legal. Proceda-se as intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

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:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em 

tela. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversao da 

acao em execucao nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face nao 

localizacao do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestacao, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiaba, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005931-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Trata-se de réu revel onde os prazos correm independente de 

intimação. Assim, diante do trânsito em julgado da sentença proferida, não 

havendo notícias do pagamento da condenação, aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorarios advocaticios em 10%(dez por cento) do valor do 

debito. Defiro a penhora on line, devendo o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiaba, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
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Processo Número: 1002244-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito. Intime-se o autor para 

manifestar sobre o referido e se tem por satisfeito com a obrigação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversao 

da acao em execucao nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face nao 

localizacao do bem. Cumpra-se. Cuiaba, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010860-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEREZ SCEDRZYK (RÉU)

DEODATO GOMES MONTEIRO NETO (RÉU)

DGM ARQUITETURA URBANISMO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Trata-se a presnete de processo de conhecimento - Ação 

Monitória, que sequer foi cumprido o mandado de citação. Assim, deverá o 

autor requerer conforme a realidade processual, portando, deverá ser 

cumprido o mandado de citação no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.05.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033249-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA ANDERSON CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal, por uma das formas do procedimento. Após, 

analisarei pedido de bloqueio on line. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.17

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. No caso trata-se de execução de sentença de honorários 

advocatícios. Assim, deverá o credor apresentar no prazo legal, o cálculo 

simplificado do referido. Após, conclusos. Nada sendo requerido, 

retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015877-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HACK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal providenciar a citação da 

parte requerida por uma das formas de Lei, associada ao procedimento. 

Após, analisarei pedido de bloqueio on line. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038831-04.2017.8.11.0041

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:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014496-81.2018.8.11.0041

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:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, como 

APRESENTAR O CONTRATO DE ALIENAÇÃO ANUNCIADO NA INICIAL, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025168-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

CAMILO ROMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031234-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PORFIRIO CONESA (EXECUTADO)

JOSE FURLANETE CONESA (EXECUTADO)

RODAO VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação 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)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa online e providenciar os requisitos necessários para pesquisa 

no SIEL como nome da mãe do requerido e data de nascimento, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010560-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNO VINICIUS SILVA EREGIPE (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013182-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO 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 nao 

localizacao do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestacao, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiaba, 25.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011051-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FRANCISCO 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 Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se 

estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar 

de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar Defiro pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 
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da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038733-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE BISPO FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial, 

acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023792-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JARBAS RAFAEL BRAUN (EXECUTADO)

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LETICIA RODRIGUES OAB - MT21230/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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Trata-se de procedimento de 

execução onde é indispensável a figura do meirinho na citação para 

prática de demais atos executórios. Assim, desentranhe-se mandado para 

proceder nova tentatva de cumprimento no endereço declinado pelo autor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011349-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a habilitação nos autos, devendo o espólio de 

Angela Cristina Peixoto da Silva ser represnetado nos autos por Maria 

Bom Despacho Peixoto da Silva. Após, desentranhe-se mandado de 

busca e apreensão para integral cumprimento. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.05.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025566-32.2017.8.11.0041

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:

GLOBAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAURO PODEROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação do executado 

MAURO PODEROSO DE SOUZ, no prazo legal, não prevalecendo a 

certidão de citação, pois quando se trata de pessoa física, não há como 

aplicar a Teoria da Aparência, a citação deve recair no próprio. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002592-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão resta prejudicado o pedido de purgação 

de mora que não observou a decisão. Diante da apresentação espontânea 

do requerido, tenho por citado. Em face da ausência de comprovação de 

renda resta prejudicado o pedido de justiça Gratuita. Decorrido o prazo de 

citação, cerifique-se sobre complementação de mora ou apresentação de 

resposta. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034117-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL BANDEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, caso 

pretenda executar a sentença deverá apresentar demonstrativo de débito 

conforme julgados. Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados,transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002874-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face ao pedido do autor, mantenho a presente ação como 

Monitória, pela inexistência de título executivo extrajudicial. Intime-se o 

requerido para manifestar sobre documentos acostados e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008292-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258/O (ADVOGADO)

 

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.

Intimação 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:

BOLIVAL ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000911-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028320-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENARIA MARIA DA SILVA (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012962-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

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:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014238-71.2018.8.11.0041

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:

VAGNER PEREIRA VIEIRA DA ROSA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014258-62.2018.8.11.0041

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:

LANDER MAIA BATISTA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014261-17.2018.8.11.0041

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:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014262-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA LOPES SAMPAIO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (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: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1079987 Nr: 1499-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P DOS SANTOS & FILIPIN LTDA, HERNANDO 

PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O mandado inicial ainda não foi cumprido por inércia do autr. Assim, 

intime-o para cumprir no prazo legal e após, se necessário, analisarei 

pedido de pesquisa de endereço da parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1008182 Nr: 26812-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Este Juízo não adota medidas que violem o direito Constitucional de ir e vir 

para garantir de pagamento de dívida.

No caso, o executado responde que o patrimônio para pagamento de 

dívida e não com seu direito de ir e vir.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora, pois as 

pesquisas de bens já foi efetivado nos autos. E com relação aos Cartórios 

Extrajudicias, deverá o próprio proceder buscas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 137245 Nr: 21930-66.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEY DE SOUZA LIMA, RUTH DOS 

SANTOS DE SOUZA E LIMA, PAULO LUIZ SILVA ARAÚJO SAMPAIO, 

THEREZINHA DA COSTA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1056/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE CASTILHO NETO - 

OAB:846, HÉLIO GOMES SILVA - OAB:17.726/DF, MARIA AMÉLIA 

COSTA PINHEIRO SAMPAIO - OAB:26945, SUSANA DE OLIVEIRA ROSA 

- OAB:21631

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1051084 Nr: 46953-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101470 Nr: 11112-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 411901 Nr: 1628-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEN, JUCILENE 

MELERO SOARES DALBEN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA : Fiaca a parte Autora intimada a comparecer no 

cartório do 6º ofício - Av Tancredo Neves, 250 Jd. Kennedy, para 

proceder o pagamento dos emolumentos, referente a 01 averbação de 

penhora, no valor de $13,59 (treze reais e cinquenta e nove centavos) 

conforme comprova nos autos às fls. 218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1122152 Nr: 19700-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVISAN LTDA, CARLOS 

DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA : Fiaca a parte Autora intimada a comparecer no 

cartório do 6º ofício - Av Tancredo Neves, 250 Jd. Kennedy, para 

proceder o pagamento dos emolumentos, referente a cada averbação 

conforme comprova nos autos às fls. 378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 832319 Nr: 37911-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO HAMILTON LAGO NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar comprovante 

de recolhimento de distribuição da Carta Precatória na Comarca de 

Maringá/PR, no prazo legal de 05 (cinco) dias, haja vista que o 

apresentado às fls. 173 é para a comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 762225 Nr: 14736-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEL MACHADO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

O feito já encerrou a prestação jurisdicional com prolação da sentença.

Assim, cumpra-se a referida e após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 799333 Nr: 5752-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREIDE FORNARI SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI- FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Certifique-se também, sobre a tempestividade de apresnetação da 

adequação de contrato, diante da manifestação de fl.182. Caso positivo, 

diga o autor sobre adequação do contrato.

Ao contrário, mantenho certidão de fl.179 e cumpra-se na íntegra a 

determinação de fl.180.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos, etc.

A penhora de fl.178 restou prejudicada diante da certidão de fl.179.

Intime-se a parte executada da penhora de fl.169. Após, avalie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083703 Nr: 3303-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME, 

SINARA DE LURDE SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não há como homologar acordo quando uma das partes não está 

representada por advogado.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963986 Nr: 6508-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296

 Vistos, etc.

Redesigno perícia para o dia 13,06,2018 às 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias como já determinado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 3810-48.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE STELATTO, ZEFERINA STELLATO, 

EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, Mariana 

Sobreira Matias - OAB:20722/O, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10.825, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 Vistos, etc.

Em face do anuncio de morte do executado Mamede, suspendo o 

processo até que ocorra a habilitação nos termos da Lei Civil Brasileira, 

devendo o credor indicar e comprovar quem é o inventariante ou 

herdeiros, neste caso, com comprovação de parentesco.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 227433 Nr: 34676-92.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para pagar os 

emolumentos decorrentes do levantamento da penhora do imóvel de 

Matrícula n° 18.475, no 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, 

conforme solicitado às fls. 266, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136298 Nr: 25745-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13949, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará em favor do avaliador.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre avaliação e certifique-se 

sobre manifestação do requerido como determinado no último parágrafo 

de fl.294.

Não havendo impugnação, remeta-se o feito à Central de Venda Judicial, 

com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056, RAFAELA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 941539 Nr: 55480-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO APARECIDO DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115416 Nr: 16803-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS FORMATURAS LTDA ME, VALMOR 

STEFAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 443306 Nr: 18990-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO CRUZ ENGENHARIA ME, 

MARIO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Laudo Pericial de fls. 255/265, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158900 Nr: 35456-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA LACERDA DE OLIVEIRA, FELICIANO 

JUNIOR MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre o ofício de fls. 111/114 e dar prosseguimento ao feito, 
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no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134860 Nr: 25021-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FERREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre o ofício de fls. 80/83 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1204676 Nr: 6345-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, OTIMA VEICULOS 

LTDA EPP, ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, FABIANE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARCELO ALVARO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a ação e NÃO ACOLHO o pedido inicial, nos termos 

art. 487, I do CPC, diante da ausência de ameaça, turbação ou esbulho de 

posse.Isento a autora das custas, despesas processuais por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da 

certidão de trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, nº 

26427-11.2012, código 773285, em apenso. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13308 Nr: 1719-48.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMÉRICA DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITAN CANUTO COSENZA 

PORTELA - OAB:246.084, ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:154.694, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, Homologo o Laudo Pericial de fls. 2588/2647, no qual 

apurou um saldo devido pela parte requerida no montante de R$ 

3.197.836,97 (três milhões cento e noventa e sete mil oitocentos e trinta e 

seis reais e noventa e sete centavos), para surtir seus efeitos 

legais.Intime-se o requerido para proceder ao pagamento no prazo de 

quinze dias, sob pena de penhora e multa de dez por cento.Caso em que, 

defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 

débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para 

efetivação.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1296219 Nr: 7207-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME, 

WALWIN DE AGUIAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 NOTA AO EMBARGANTE: Deverá o Embargante manifestar sobre 

impugnação dos embargos acostada aos autos, no prazo legal.

NOTA AS PARTES: Deverão as partes especificarem provas que 

pretendem produzir, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006093-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONRADO RODRIGUES DE SENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelacao, 

que e processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Apos, remeta-se ao E. Tribunal de Justica, 

para apreciacao. Intime-se. Cumpra-se. Cuiaba, 30.05.18

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 apelacao 

adesiva, que e processado no mesmo efeito do recurso principal do qual é 

dependente. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justica, para apreciacao. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiaba, 30.05.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011944-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Na verdade não ocorreu a comprovação da mora, o 

que impossibilita de manter a liminar. Intime-se o autor para manifestar 

sobre contestação e as partes para especificarem provas que ainda 

pretendem produzir. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.05.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1008477-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da comprovação de renda do requerido, não há como 

considerá-lo pobre diante da Lei, estando sua declaração divorciada dos 

documentos. Assim, não faz "jus" ao benefício da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo de citação, certifique-se sobre a complementação da 

mora ou apresentação de resposta. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.05.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014483-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERISLEI GUIMARAES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014599-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA GODOY MACHADO GNASPINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Decisão 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

ANDRE BELLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os fundamentos do pedido de reconsideração, 

entendo que a decisão posta nos autos, deverá ser alterada. Com clareza 

solar a parte autora afirma que o valor bloqueado refere a depósito de 

terceiro na conta, não estando afeto a bloqueio por parte do requerido. 

Neste caso presete está o requsito essencial, ou seja, risco de 

perecimento do direito até decorrer o porcesso judicial. Não pode o 

requerido reter o valor ali depositado de R$ 163.455,00, proveniente de 

venda entre o autor e terceiro, que não possui relação jurídica com o 

requerido. Desta forma, defiro a tutela de urgência para determinado que o 

requerido proceda o desbloqueio de valores depositados por terceiros em 

conta da parte autora. Expeça-se o necessário. Cumprida a tutela, cite-se 

e intime-se para responder como já posto nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18 eterminando-se ao requerido a imediata 

liberacao ao autor do valor total de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e 

tres mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) retidos

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. 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, 30.05.18

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade 

de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta 

da parte requerida para aquilatar a necessidade de antecipar o mérito da 

causa. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De 

outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006147-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDES NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado pelas partes 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Revogo a 

liminar, recolha-se mandado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, cumpra-se o acordo e arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011683-81.2018.8.11.0041

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:

ANDREIA MALTAURO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos pelas partes, Julgo por Resolução de 

Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar 

concedida nos autos, recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha 

sido cumprido, deverá haver restituição do bem a parte requerida, arcando 

o autor com a diligência. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-40.2018.8.11.0041

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:

REINALDO DE OLIVEIRA BOA VENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. 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, 30.05.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003110-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Gilmário Ferreira Lemos, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Embargos à Execução com Pedido de 

Efeito Suspensivo, em face da Ação de Execução autos nº 

1034827-21.2017.8.11.0041, em apenso, movido pelo Banco Bradesco 

S/A, fazendo uma síntese da execução. Postulou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e pela aplicação do efeito suspensivo. Arguiu 

a carência da ação, haja vista que ocorreram diversos pagamentos pelo 

embargante, que mesmo tendo sido realizados com atraso, foram 

suficientes para liquidar a obrigação que se exige, assim, não há como 

afirmar a sua inadimplência, não havendo por parte da embargada o 

interesse na propositura da execução. Levantou a preliminar de inépcia da 
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inicial, pela ausência de apresentação de memorial de cálculo detalhado. 

Ainda, arguiu a ausência de liquidez e certeza, posto que os valores 

apresentados na execução divergem dos documentos apresentados para 

comprovar a dívida. No mérito, aduziu sobre a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor no caso. Questionou a cobrança do IOF financiado; 

a cumulação dos encargos moratórios e a cobrança de tarifas 

administrativas. Ressaltou que é abusiva a cláusula que determina a 

cobrança de despesas administrativas e honorários advocatícios 

extrajudiciais, devendo eventuais valores pagos serem restituídos na 

forma dobrada. Da audiência de conciliação. Requereu a aplicação do 

efeito suspensivo, até que haja julgamento dos presentes embargos. 

Rogou pela procedência da ação, com a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita; pelo acolhimento das preliminares arguidas (carência da 

ação, inépcia da inicial, e ausência de liquidez e certeza), com a 

consequente extinção da execução; reconheça-se a prejudicial de mérito 

externa em razão do processamento de recuperação judicial da empresa 

do embargante, incluindo-se a emitente da cédula executada, visto que o 

crédito aqui perseguido é objeto de discussão naquela lide; o 

reconhecimento da ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança de forma 

cumulada de comissão de permanência e encargos de mora e também a 

incidência de IOF; assim como, das tarifas bancárias, despesas 

administrativas e honorários extrajudiciais, sendo eventuais valores pagos 

pelo embargante devolvidos em sua forma dobrada. Juntou documentos 

de id. 11732246/ 11732248 e 12118339. Ao id. 12613894 o embargado 

requereu a juntada dos documentos da representação. O embargante 

juntou comprovante de pagamento das custas e despesas processuais ao 

id. 12851525/ 12851538. Os embargos à Execução foram recebidos sem 

efeito suspensivo, nos termos da decisão id. 12874972. Ao id. 13372694 

foi certificado o decurso de prazo, sem manifestação do embargado sobre 

o pedido inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Embargos à 

Execução com Pedido de Efeito Suspensivo, em face da Ação de 

Execução autos nº 1034827-21.2017.8.11.0041, em apenso, movido pelo 

Banco Bradesco S/A, em que o embargante requereu a aplicação do 

efeito suspensivo, rogou pela procedência da ação, com o acolhimento 

das preliminares arguidas (carência da ação, inépcia da inicial, e ausência 

de liquidez e certeza), com a consequente extinção da execução. Requer 

que seja reconhecido a prejudicial de mérito externa em razão do 

processamento de recuperação judicial da empresa do embargante, 

incluindo-se a emitente da cédula executada, visto que o crédito aqui 

perseguido é objeto de discussão naquela lide; o reconhecimento da 

ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança de forma cumulada de 

comissão de permanência e encargos de mora e também a incidência de 

IOF; assim como, das tarifas bancárias, despesas administrativas e 

honorários extrajudiciais, sendo eventuais valores pagos pelo embargante 

devolvidos em sua forma dobrada. Compulsando os autos, verifica-se que 

a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, 

estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial. 

Passo à análise das preliminares arguidas. Com relação a preliminar de 

carência da ação e inépcia da inicial, não merecem serem acolhidas, vez 

que pela análise do contrato de id. 10719152 – do processo de execução 

e demonstrativo de id. 10719166/10719166 dos autos em apenso, são 

suficientes para a demonstração da existência do débito apontado na 

execução em apenso. Ademais, o embargante em nenhum momento 

comprovou o pagamento da dívida, como anunciado na inicial dos 

presentes embargos. Assim, existe o interesse processual do embargado 

na interposição da execução em apenso, não havendo que se falar em 

iliquidez do título, que possui formalmente todas as características de título 

executivo extrajudicial. Do mesmo modo, quanto a alegação de ausência 

de liquidez e certeza, não merece prosperar, posto que o valor constante 

no contrato de Confissão de Dívida é resultado de composição e ajuste, 

não se exigindo, para a execução, que sejam aportados os contratos e 

avenças novadas. No contrato pactuado restou claro em mencionar as 

operações de crédito relacionadas e seus respectivos valores. Não 

havendo em falar de falta de liquidez e certeza do título, sendo os 

documentos apresentados suficientes para julgamento e comprovação da 

dívida. Quanto ao reconhecimento da prejudicial de mérito externa em 

razão do processamento de recuperação judicial da empresa do 

embargante, não merece guarida, posto que, não houve nenhuma 

comprovação nos autos do alegado e ainda, a dívida foi contraída 

unicamente na pessoa física do embargante, inexistindo pessoa jurídica a 

considerar qualquer tipo de procedimento de recuperação judicial. No que 

tange a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, deixo de analisar o 

pedido, haja vista que a questão já foi dirimida ao id. 12874972. A presente 

Ação de Embargos é oriunda da Ação de Execução nº 

1034827-21.2017.8.11.0041, em apenso, onde ali está aparelhada pelo 

título executivo extrajudicial id. 10719152, correspondente a um 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Quanto a 

questão de fundo, analisando o contrato, constata-se que ali foram 

pactuadas taxas de juros pré-fixadas em percentual de mercado, com 

parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, onde as partes 

pactuaram a taxa de juros efetiva de 2,0000% ao mês e 26,8200% ao ano, 

não merecendo reparo por estar em percentual legal. Quanto aos 

encargos moratórios, as partes pactuaram a incidência dos juros 

remuneratórios mencionados no item f.5 (2,0000% ao mês), juros 

moratórios à taxa de 1% ao mês ou fração e multa de 2% sobre o total do 

débito, conforme cláusula 5 – id.10719152 – Pág.3 do processo de 

execução em apenso. Vejam que não há a incidência de comissão de 

permanência, como alegado pela parte embargante. Assim, os encargos 

moratórios são legais e compatíveis entre si, não merecendo reparo. 

Quanto à alegação de irregularidade da cobrança do Imposto sobre 

Operação Financeira não deve prevalecer a alegação, tendo em vista que 

os contratos de origem bancária devidamente autorizados pelo Banco 

Central do Brasil para operarem com financiamentos, quando da sua 

realização, estão sujeitos a incidência do IOF. Assim sendo, não há que se 

falar em irregularidade da cobrança do referido imposto, tendo em vista 

sua natureza tributária. Não procede, portanto, o pedido de ser 

afastamento o IOF do contrato. Além do que o REsp 1.251.331 – RS 

decidiu que as partes podem por financiar o IOF por meio de financiamento 

acessório ao mútuo principal. Mantenho o IOF financiado como 

demonstrado no item f.6 e f.7 ao id.10719152 – Pág.1 do processo de 

execução. Quanto ao questionamento das tarifas administrativas, resta 

prejudicada, pois quando avençadas e especificação de seus valores, 

não há nenhuma ilegalidade de sua cobrança, entretanto, não houve 

comprovação de que as referidas tenham sido aplicadas. Com relação ao 

questionamento da cláusula de cobrança de despesas administrativas e 

honorários advocatícios extrajudiciais, não existe demonstração de 

cobrança neste sentido, restando prejudicada a alegação. Quanto ao 

pedido de repetição de indébito, entendo indevido, pois, não existe 

comprovação que a parte autora pagou valores maiores que o devido. Não 

há como desconsiderar a mora do devedor/embargante, pois o principal 

não está pago como contratado, estando inadimplentes. Resta evidente, 

portanto, que o valor cobrado na ação de execução é superior ao valor do 

título, uma vez que foram aplicados os encargos da inadimplência, pela 

mora da parte devedora. Tal fato é inconteste diante do demonstrativo de 

débito ali acostado ao id. 10719166 do feito executivo em apenso. Assim, 

inexiste qualquer abusividade ou excesso de execução a ser declarado, 

restando prejudicada a pretensão inicial. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução 

e NÃO ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I c.c 920 II, primeira parte, do NCPC, permanecendo o contrato 

como pactuado entre as partes. Condeno a parte embargante nas custas 

e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em 

dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

extraindo-se cópia dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-a na Ação de Execução nº 1034827-21.2017.8.11.0041, em 

apenso e após, intime-se a parte embargante para pagar a condenação 

em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004713-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. 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, 30.05.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014925-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR REZZIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014925-82.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: DIOMAR 

REZZIERI Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 16 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000817-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RAMOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000817-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARIO RAMOS OLIVEIRA Vistos. Manifeste-se o Autor no 

prazo legal acerca do documento extrato do DETRAN/MT (13272697 - fls. 

01/02), acarreado aos autos pelo Requerido em relação ao procedimento 

da baixa no gravame do veiculo objeto da lide ainda pendente, tendo em 

vista determinação nos autos para realizar a baixa sob pena de multa 

diária em caso de descumprimento da ordem (12419866 - fls. 01/02). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023852-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

VALDIR CHITOLINA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023852-37.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A 

RÉU: NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VALDIR CHITOLINA 

Vistos. Decorrido o prazo para quitação da obrigação firmada entre os 

litigantes (26/04/2018), intime-se o Autor a informar o cumprimento do 

acordo, em quinze (15) dias. Intime-se. Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014231-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA CAMATTI OAB - SC34351 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014231-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB 

MAXICREDITO REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS Vistos. 

Cumpra-se o ato deprecado – ID. 13368967. Em quinze (15) dias, a parte 

interessada comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, 

nos termos do Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos 

os atos processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe 

as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas precatórias recebidas, após distribuídas, 

registradas e autuadas, numerar as folhas no canto direito inferior, 

reservando-se o canto direito superior para a numeração dos autos 

principais no Juízo deprecante. § 1º No caso do Juízo deprecado, logo 

após a distribuição, a secretaria deverá comunicar ao Juízo deprecante, 

preferencialmente por e-mail, com confirmação de recebimento, e juntada 

do comprovante nos autos, informando todos os dados para futuras 

comunicações. § 2º A cópia da carta precatória deverá servir de 

mandado, devendo a secretaria fazer carga apenas da contra-fé, e não 

dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e demais 

documentos necessários. Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a 

diligência deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 05 (cinco) 

dias. Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º 

Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, 

manifestação ou providência da parte interessada (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que o advogado 

da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, 

deverão ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 
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precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014253-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014253-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO 

LTDA - ME, KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA, CARLOS EDUARDO 

BARRETO DA SILVA Vistos. O Exequente emende a inicial em quinze (15) 

dias sob pena de extinção, para trazer aos autos o título executivo legível, 

regularmente anexado por meio de arquivo “PDF”, pois o documento que 

instrui o feito é praticamente inelegível – ID. 13371113. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014497-66.2018.8.11.0041

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:

KELYN TIRLONI (EXECUTADO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (EXECUTADO)

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014497-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: KELYN TIRLONI, ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, 

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI Vistos. Pendente de vinculação o 

recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta razão, no prazo de 

quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente o devido 

recolhimento/regularização das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, expeça-se o mandado executivo, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de lhe ser 

penhorado o imóvel hipotecado (Documento ID. 13406134), consoante art. 

829 do NCPC. Se os executados não pagarem o quantum debeatur ou não 

depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora do imóvel hipotecado, 

sendo nomeado depositário o exequente ou quem este indicar. Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelos Executados, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 29 de maio de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014670-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA (REQUERIDO)

JOSE DE SOUZA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014670-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA, ALAN ANTONIO COMINATTO DE 

ANDRADE, JOSE DE SOUZA LEITE Vistos. Cumpra-se o ato deprecado – 

ID. 13429482. Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento 

n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos processuais com 

efetividade e celeridade, a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à 

espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014661-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA COMETA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014661-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLVO 
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(BRASIL) S.A REQUERIDO: AUTO ELETRICA COMETA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de incidente processual para cumprimento de medida de busca e 

apreensão deferida no processo n.º 0025177-49.2017.8.16.0001, em 

trâmite perante a 19ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR. Portanto, nos 

termos do art. 3º, parágrafos 12[1] e 13[2], do Decreto-lei nº 911/69, 

cumpra-se a decisão ID. 13428241, expedindo-se o competente mandado. 

Apreendido o bem móvel, encaminhem-se os autos ao Juízo originário, 

independente de nova determinação. Em cinco (05) dias, o Credor 

comprove o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] § 12. A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. [2] § 13. A apreensão do 

veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição 

financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 881664 Nr: 17798-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO SPERANDIO CONSULTORIA - ME, 

LUIZ SERGIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17798-77.2014.811.0041 – ID: 881664

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815273 Nr: 21727-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENDES DAS NEVES ME, CESAR 

MENDES DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21727-55.2013.811.0041 – ID: 815273

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263888 Nr: 25757-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. BILSKI CIA LTDA (SUPREMACIA ALIMENTOS), 

JOÃO JOSNEI BILSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os Embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1143098 Nr: 28735-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R. SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ALINOR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 28735-78.2016.811.0041 – ID: 1143098

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 46, oficie-se a Diretoria do Foro 

para eventuais providências.

Intime-se o Credor para, no prazo de cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783941 Nr: 37711-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO ME, 

MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 37711-16.2012.811.0041 – ID. 783941

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por HSBC BANK BRASIL 

S.A em face de MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO ME e MARIA 

ANTONIA DA SILVA PEDROSO (fls. 187-191).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 189, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 105203 Nr: 17619-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17619-66.2002.811.0041 – ID: 105203

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744534 Nr: 41583-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 41583-73.2011.811.0041 – ID: 744534

BUSCA E APREENSÃO

DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 108), deve 

o Exequente adequar o pedido de fls. 122-124, para processamento do 

feito como cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, e ss. do 

CPC, ou 536, e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77782 Nr: 8745-29.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTÃO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8745-29.2001.811.0041 – ID: 77782

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

 Vistos.

 INOPORTUNO o pedido de fl. 137, uma vez que já foi realizada a consulta 

junto ao Infojud, (fls. 132-134).

Intime-se o Exequente para, no prazo de cinco (05) dias, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por inexistência de bens.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 156675 Nr: 9743-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ, JOSIANE SOARES 

HUGUENEY, BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, ADÉLCIO BATISTA 

QUEIROZ, JOSIANE SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/MT, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

148.984, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lígia Ribeiro Mendonça 

- OAB:SP/78.723, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

148.984

 Vistos.

 Trata-se cumprimento de sentença que iniciou em 10/12/2007 (fl. 655), e 

se arrasta até o momento sem que a obrigação seja satisfeita, vez que as 

partes divergem sobre o quantum debeatur.

 A fl. 661 o banco efetuou o deposito do valor correspondente aos 

honorários de sucumbência. Em seguida, expediu-se alvará para 

levantamento de tal valor, como se observa a fl. 668.

 Vindo, então, pelo banco a planilha demonstrativa da evolução da divida 

(fls. 671-687). A parte adversa impugnou com veemência os cálculos e 

apresentou planilha demonstrativa de cálculos (fls. 695-714).

 Ante a discordância das partes com relação à quantia devida, foi 

nomeado perito contábil (fl. 724).

 Acostado o laudo pericial em 28/08/2009 (fls. 732-762), oportunizou-se 

prazo às Partes (fl. 763).

 O banco se contrapôs aos cálculos a fls. 774-799. Por sua vez a parte 

contrária pede dilação do prazo em 19/4/2011 (fl. 772). A dilação do prazo 

foi concedida ao Requerente/executado (fl. 818). Conquanto, em 

3/11/2014 o devedor novamente postula no mesmo sentido (fl. 819).

Em fevereiro/2015, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação 

pela parte (fl. 821).

 Depois de intimado pessoalmente (via postal – fl. 827) para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção por inércia, o 

Requerente/devedor apresentou impugnação ao laudo pericial (fls. 

831-857).

 Eis um breve relato dos autos.

 DECIDO.

 No tocante a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo 
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executado/impugnante em 27/8/20015 (fls. 833-834), de plano a refuto, 

pois intempestiva, como reflete a certidão de fl. 916.

 Considerando que o lapso temporal da apresentação do laudo pericial 

(28/08/2009 - fls. 732-762) e a discordância o banco credor com os 

cálculos realizados pelo perito nomeado, determino a remessa dos autos a 

contadoria judicial para elaboração dos cálculos nos parâmetros da 

sentença e acordão que ora executa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 937584 Nr: 53458-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTÉIS GLOBAL S/A, CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA, PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719, RAIANE ROSSETO STEFFEN - OAB:13.371

 Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c com Pedido de 

Liminar de Tutela Especifica, o que faço com resolução do mérito no 

fundamento que dispõe o art. 487, I, e art. 344, ambos do CPC, e ACOLHO 

o pedido inicial para determinar que os Requeridos apresentem todos os 

documentos especificados na peça de ingresso, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de busca e apreensão, reputando verdadeiros os fatos 

que por meio dos documentos a parte autora pretende provar.CONDENO 

os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.Transitado 

em julgado, e acarreados aos autos os documentos requeridos, fica 

autorizado o Autor extrair os documentos exibidos, desde que os 

substitua por cópias, tudo devidamente certificado nos autos pelo 

cartório.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803082 Nr: 9544-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, RICHARD JOSEPH ABBOUDI, BEATRIZ JOSEPH ABBOUDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, acolho as razões e 

fundamentos contidos na peça inicial (fls. 05/08), para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Banco Autor, e, em consequência, 

CONDENAR os Réus R B COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, 

RICHARD JOSEPH ABBOUDI e BEATRIZ JOSEPH ABBOUDI, solidariamente, 

ao pagamento do valor de R$ 104.137,63 (cento e quatro mil cento e trinta 

e sete reais e sessenta e três centavos), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, 

e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, e, 

por consequência, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.CONDENO os Requeridos, também solidariamente, ao pagamento 

das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em valor 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.Tendo em vista que a 

sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá 

o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença 

por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme 

disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC 

(referendado pelo artigo 523, do CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 60432 Nr: 11119-52.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TICIANELLI, PIERO VICENZO PARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos.

Com o aporte do Laudo Pericial de fls. 506-569 dou por encerrada a fase 

probatória, devendo os autos ser incluídos na pauta de julgamento deste 

Magistrado, destacando que se trata de processo da META2, portanto, 

com preferencia no julgamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455367 Nr: 26572-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIETE MENDUCA DE OLIVEIRA NUNES, 

ALFREDO NUNES NETO, AGROPASTORIL VALE DO JURIGUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022

 Vistos.

Em dez (10) dias, o Credor manifeste sobre o expresso interesse dos 

devedores na liquidação do débito mediante dação em pagamento de bem 

imóvel sob matricula n. 69.677 discriminado às fls. 87-109.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77046 Nr: 217-74.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 

- OAB:13434

 Vistos.Cuida-se de OBJEÇÃO À EXECUÇÃO oposta por SILVIO PIRES DA 

SILVA em face de BANCO BANORTE S.A., alegando, em linhas gerais, 

irregularidade na representação processual – ausência de procuração; 

irregularidade na documentação necessária à comprovação de 

pressuposto de constituição valida do processo - ausência de contrato de 

constituição e/ou estatuto; ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente 

(fls. 134-). Manifestação do Credor às fls. 233-245.Eis a síntese 

necessária.DECIDO. (...). No caso em apreço arguiu-se ausência de 

procuração, ausência de contrato de constituição e/ou estatuto, 

ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente. Definitivamente, as teses de 

irregularidade sob o pretexto de ausência de procuração do advogado 

constituído e a ausência de contrato de constituição e/ou estatuto, não se 

sustentam, pois ainda que existisse, o que não é o caso dos autos, seriam 

falhas processuais sanáveis. Afinal, como dissemos alhures, em exceção 

de pré-executividade o tema arguido deve envolver matéria de ordem 

pública ou de nulidades absolutas. (...) (...). Por fim, com relação à 

prescrição intercorrente, neste aspecto constato que não assiste razão 

ao excipiente, (...). Afinal é imperioso lembrar que a prescrição 

intercorrente somente pode ser reconhecida em caso de absoluta inércia 

do credor e se, intimado pessoalmente, deixar de promover o andamento 

do feito, o que não se vislumbra no caso em comento.(...). Ante ao 

exposto, REJEITO a OBJEÇÃO À EXECUÇÃO (134-179), devendo 

prosseguir a execução.Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, inclusive, apresentando 

demonstrativo atualizado do débito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432681 Nr: 12402-61.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NOSSA CAIXA S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817/MS

 para a parte credora indicar dados bancários para expedição de alvará 

em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800700 Nr: 7123-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ROBERTO CARLOS MENEGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 indique o credor dados bancários para expedição de alvará, em cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54569 Nr: 823-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARIA FORTES, ALESSANDRA 

MORRONI NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar acerca da impugnação à penhora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 2698-15.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO XINGÚ 

LTDA, ANTONIO APARECIDO MORONTA, LUIZ ROBERTO FAVARETO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, 

RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3549-B/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180-0

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do advogado do executado 

Luiz Roberto Favaretto Vieira, para manifestar acerca da petição 

protocolada via PEA com Nº 1303998, tendo em vista ocorrer erro em sua 

impressão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013591-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MENDES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013591-76.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCILA MENDES BATISTA RÉU: 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por LUCILA MENDES 

BATISTA em face de BANCO BANRISUL S/A. Inobstante a distribuição e 

processamento do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que a Autora postula a inexistência de débito junto ao Requerido e 

indenização por danos morais. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM que atribuiu nova competência e denominação a Varas 

Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 

bancária, enquadra-se, na verdade na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a pretensão é de reparação 

de danos pois a Autora alega que não efetivou negócio jurídico com o 

Requerido, de modo que a questão de fundo guarda relação com matéria 

de natureza eminentemente cível. Assim, tendo em vista o Provimento 

alhures citado que fixou a competência das varas especializadas, de 

modo que declino da competência em favor de umas das Varas de Feitos 

Gerais desta Capital, para processar e julgar a presente demanda, para 

onde determino a redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013679-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013679-17.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA DE SOUZA DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por MARIA DE SOUZA DA 

SILVA em face de BRADESCO S/A. Inobstante a distribuição e 
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processamento do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que a Autora postula a inexistência de débito junto ao Requerido e 

indenização por danos morais. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM que atribuiu nova competência e denominação a Varas 

Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 

bancária, enquadra-se, na verdade na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a pretensão é de reparação 

de danos pois a Autora alega que não efetivou negócio jurídico com o 

Requerido, de modo que a questão de fundo guarda relação com matéria 

de natureza eminentemente cível. Assim, tendo em vista o Provimento 

alhures citado que fixou a competência das varas especializadas, de 

modo que declino da competência em favor de umas das Varas de Feitos 

Gerais desta Capital, para processar e julgar a presente demanda, para 

onde determino a redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014227-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOVINA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014227-42.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA JOVINA DE FREITAS RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Em melhor análise do feito, 

inobstante a distribuição e processamento do feito para esta Unidade 

Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da competência de Vara 

Especializada de Direito Bancário, como é o caso desta Vara, pois trata-se 

de matéria eminentemente civil em que a Autora postula a inexistência de 

débito junto ao Requerido. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM que atribuiu nova competência e denominação a Varas 

Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 

bancária, enquadra-se, na verdade na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a pretensão é de reparação 

de danos pois a Autora alega que não efetivou negócio jurídico com o 

Requerido, de modo que a questão de fundo guarda relação com matéria 

de natureza eminentemente cível. Assim, tendo em vista o Provimento 

alhures citado que fixou a competência das varas especializadas, de 

modo que declino da competência em favor de umas das Varas de Feitos 

Gerais desta Capital, para processar e julgar a presente demanda, para 

onde determino a redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013702-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013702-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por OMNI S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ISMAEL 

FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a constrição de bem móvel, na qual 

alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que 

este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 
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cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 25 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013723-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIMBERLY CAMPOS DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013723-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: KIMBERLY CAMPOS DOS 

SANTOS EIRELI - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar promovida por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA em face de KIMBERLY CAMPOS DOS SANTOS EIRE ME, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 25 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014353-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014353-92.2018.8.11.0041. AUTOR: VERONICA RODRIGUES SILVA RÉU: 

BANCO BMG Vistos. Em melhor análise do feito, inobstante a distribuição e 

processamento do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que a Autora postula a inexistência de débito junto ao Requerido. Neste 

sentido assevera o PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova 

competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, 

senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º 

e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e 

no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a pretensão é de reparação de danos pois a Autora alega que não 

efetivou negócio jurídico com o Requerido, de modo que a questão de 

fundo guarda relação com matéria de natureza eminentemente cível. 

Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que fixou a 

competência das varas especializadas, de modo que declino da 

competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014309-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES FIGUEIREDO IWASAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT14835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014309-73.2018.8.11.0041. AUTOR: ROSANGELA MARQUES 

FIGUEIREDO IWASAKI RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 
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EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos por ROSANGELA MARQUES 

FIGUEIREDO IWASAKI em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que a 

Autora pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria 

Gratuita. Prima facie, deve a embargante emendar a inicial para atribuir a 

causa o valor correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido, em quinze (15) dias, sob pena de 

inépcia. No mais, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo 

Civil), dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 

3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que a gratuidade será 

conferida “...aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 

LXXIV). Por este ângulo, elementar esclarecer que o benefício da Justiça 

Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para acesso 

imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Diante da própria natureza da causa e da situação sócio-econômica da 

Autora, funcionária pública com renda mensal em torno de R$ 19.766,35 

(dezenove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos) e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar com 

as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo 

incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o 

Autor ao pretender a gratuidade. Temos observado, com frequência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço 

da assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela Autora e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014420-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER NUNES DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014420-57.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIEZER NUNES DA SILVA GOMES 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Prima facie, 

defiro ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita. Registro que tratando-se 

de ação revisional, os pedidos da inicial não podem ser formulados de 

forma vaga, quando a maior parte da peça exordial é recheada de 

generalidades sem especificação das clausulas alegadas abusivas, ou 

sem sequer, qualquer indicação de valores incontroversos dos aludidos 

instrumentos. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) De fato, salvo poucas exceções, o Código 

de Processo Civil não admite pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido 

determinado é aquele delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao 

“quanto” (quantidade). Desse modo, resta inequívoco que o pedido não 

pode ser indeterminado em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, 

numa ação de revisão de contrato, pedir a modificação ou extinção de 

cláusulas avençadas caso devidamente especificadas, relegando-se à 

fase liquidatória exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da 

obrigação. Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino 

a emenda a inicial para que o Autor indique o valor controverso e 

incontroverso dos contratos que pretende revisionar, sob pena de inépcia 

da inicial, em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de 

maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014427-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014427-49.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE MARIA DE OLIVEIRA RÉU: 

BANCO J. SAFRA S.A Vistos. Prima facie, defiro ao Autor os benefícios 

da Justiça Gratuita. Registro que tratando-se de ação revisional, os 

pedidos da inicial não podem ser formulados de forma vaga, quando a 

maior parte da peça exordial é recheada de generalidades sem 

especificação das clausulas alegadas abusivas, ou sem sequer, qualquer 

indicação de valores incontroversos dos aludidos instrumentos. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O 

VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe 

ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é 

vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de 

forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, 

bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

30/05/2017) De fato, salvo poucas exceções, o Código de Processo Civil 

não admite pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido determinado é 

aquele delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao “quanto” 

(quantidade). Desse modo, resta inequívoco que o pedido não pode ser 

indeterminado em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, numa ação 

de revisão de contrato, pedir a modificação ou extinção de cláusulas 

avençadas caso devidamente especificadas, relegando-se à fase 

liquidatória exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da obrigação. 

Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino a emenda 

a inicial para que o Autor indique o valor controverso e incontroverso dos 

contratos que pretende revisionar, sob pena de inépcia da inicial, em 

quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014534-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEINIR SUZAN SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014534-93.2018.8.11.0041. AUTOR: DEINIR SUZAN SILVA SANTOS RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por DEINIR SUSAN SILVA 

SANTOS em face de BANCO SANTANDER S/A, em que a Autora pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste 

sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime 

que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica da Autora, professora aposentada, 

com renda mensal em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – ID. 

13410797, e que apesar de alegar hipossuficiência, possui condições 

financeiras de pagar a título de entrada no financiamento de imóvel o valor 

de R$ 16.530,00 e a comprometer-se ao pagamento de parcelas mensais 

de R$ 1.189,39, e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar 

com as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo 

incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o 

Autor ao pretender a gratuidade. Temos observado, com frequência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço 

da assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 
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concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela Autora e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014663-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014663-98.2018.8.11.0041. AUTOR: ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA 

RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. Inobstante 

a distribuição do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que o Autor postula indenização face empresa Seguradora Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil S/A. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM que atribuiu nova competência e denominação a Varas 

Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 

bancária, enquadra-se, na verdade na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a questão de fundo guarda 

relação com matéria de natureza eminentemente cível. Colaciono ainda o 

seguinte julgado do TJMT respeito: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, 

CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS 

– COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. 

A competência para o processo e julgamento é de uma das varas cíveis 

de feitos gerais, e não das varas especializadas de direito bancário, se a 

questão debatida na ação tem natureza eminentemente cível. (CC 

158143/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Assim, tendo em vista o 

Provimento alhures citado que fixou a competência das varas 

especializadas, de modo que declino da competência em favor de umas 

das Varas de Feitos Gerais desta Capital, para processar e julgar a 

presente demanda, para onde determino a redistribuição do processo. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013757-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013757-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: BENEDITO SANTANA DE ARRUDA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em 

face de BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013882-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL FREITAS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013882-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIEL FREITAS 

CARVALHO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que a 

constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação sempre deve ser dirigida ao 

endereço do cliente, que consta no contrato. Frisamos que não é 

necessário o recebimento pessoal da notificação pelo cliente neste caso, 

bastando apenas o recebimento da notificação, porém somente se a 

notificação foi direcionada ao endereço constante no contrato. Caso 

outro, seria considerada válida para comprovação da mora a notificação 

enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da notificação 

for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a comprovação da 

mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial é remetida para 

endereço diverso do constante do contrato celebrado entre as partes. (Ap 

31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) 

Por esta razão, nos termos do art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar 

a inicial para trazer aos autos comprovante válido de notificação sob pena 

de indeferimento desta, em quinze (15) dias. Deve ainda o Autor, 

promover o efetivo recolhimento/regularização das custas e taxa judicial 

em quinze (15) dias (art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013920-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013920-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELSON 

GARCIA DE SOUZA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar promovida por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de ELSON GARCIA DE SOUZA, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Registre-se que o Autor já comprovou o recolhimento 

das custas e taxa de distribuição, bem como a diligência do oficial de 

justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 30 de 

maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013936-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013936-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROBERSON DA SILVA ARRUDA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de ROBERSON DA SILVA 

ARRUDA, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Registre-se que o Autor já 
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comprovou o recolhimento das custas e taxa de distribuição, bem como a 

diligência do oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014067-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

JULIANA DUARTE PAVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014067-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME, FABRICIO ANDRE 

BAY, JULIANA DUARTE PAVAN Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS SICOOB INTEGRAÇÃO em face 

de FABRÍCIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão dos bens móveis descritos na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão dos bens descriminados no contrato 

anexo a inicial, depositando-os em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 30 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA 

AUXILIADORA CORILLO MUNHOES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de RUBIA 

AUXILIADORACORILLO MUNHOES, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018861-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA MUZI OAB - 805.997.371-15 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018861-52.2016.8.11.0041. AUTOR: PAULO ROBERTO GERALDES DE 

PAULA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. DEFIRO a 

Justiça Gratuita perseguida pelo Autor na peça de ingresso. Anote-se. 

Passo a análise pedido liminar pendente de apreciação. Compulsando os 

autos o Autor pretende a tutela de urgência para determinar a suspensão 

do desconto em folha de pagamento, relativo aos contratos mencionados 

na exordial. Da própria narrativa autoral, os descontos alegadamente 

abusivos são efetuados devido os refinanciamentos de contratos 

anteriores, o que descaracteriza a urgência avençada, não se 

desincumbindo o Autor do ônus de demonstrar a grave lesão ou perigo de 

dano causado, caso não seja concedida a medida. Ora. A medida 

antecipatória visa atender situações de urgência, em que eventual delonga 

na prestação jurisdicional pode causar dano ao direito do Autor, o que não 

é o caso dos autos, uma vez que somente após anos, ingressa em juízo. 

Isto, pois, “a principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males 

do tempo (perigo da demora) e garantir a efetividade da jurisdição. Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo.” (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual 

Civil. V.2 – 11ª Ed., p. 581. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016). Na hipótese, 

verifica-se que o pedido para suspensão dos descontos enquadra-se 

como pedido de tutela provisória e pressupõe a demonstração de 

“probabilidade do direito” e do “perigo da demora” nos termos do art. 300, 

do CPC/2015. Desta feita, deveria o Requerente, não apenas alegar, mas 

demonstrar inequivocamente a urgência demandada, que justifique a 

ocorrência de dano, à postergar o exercício do contraditório ao 

demandado. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição do 

contraditório. (Cf. ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela, 2ª Ed., 

1999, p. 80). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO. 

PRECEDENTES. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 

do CPC/2015, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória 

que indeferiu o pedido de determinar a averbação da ação originária junto 

à matrícula de imóvel especificado na inicial. Necessidade de contraditório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068524644, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Publicado em 30/08/2016). Logo, sem maiores 

substratos probatórios que demonstrem o direito cristalino da parte Autora 

para determinarmos neste momento processual a suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento, convém que se aguarde um 

mínimo de contraditório, para, assim, propiciar maiores elementos para a 

formação de sua convicção. Para que a tutela de urgência seja concedida, 

ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do Autor, há que se 

ter ao menos a aparência desse direito, e por isso, o juiz faz a apreciação 

da existência da pretensão autoral em um juízo prévio e não exauriente. 

Essas exigências deverão comparecer aos autos de modo a comportar 

uma certeza, ou até provável certeza, de que há, em cognição sumária 

que se faz, o direito que se propõe buscar. Soma-se a isto a circunstancia 

de que somente após formado o contraditório e apreciação de provas 

produzidas é possível formar juízo de convencimento seguro sobre as 

questões controvertidas. Portanto, considerando que não há nos autos, 

elementos que demonstrem a presença dos requisitos autorizadores da 

medida pleiteada nos termos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. DEFIRO pedido do Banco Requerido (11613119 – fl. 

01), para que seja oficiado o Banco do Brasil S/A para exibir nos autos 

cópia dos extratos da conta 25199-2, agência 2363, referente aos meses 

de junho/2011, maio, junho, agosto e novembro/2015 e fevereiro/2016, 

assim como o Banco Itaú S/A, conta 130969, agência 7876, referente aos 

meses de dezembro/2016, fevereiro e março/2017, em nome do Autor a 

fim de comprovar a transferência dos valores mencionados nos contratos 

objeto da lide. Os Ofícios deverão ser disponibilizados ao Advogado do 

Requerido para que proceda ao devido protocolo de requerimento junto às 

instituições bancárias mencionadas, tudo devidamente certificado nos 

autos. Cumpra-se. Com as providencias necessárias. Cuiabá/MT, 24 de 

maio de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014216-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 2 1 6 - 1 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ESPEDITO 

ANTONIO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014222-20.2018.8.11.0041

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:

ERIKA FONSECA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 2 2 2 - 2 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERIKA FONSECA 

MOREIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de ERIKA FONSECA MOREIRA, objetivando a constrição de 
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bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014241-26.2018.8.11.0041

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:

AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 2 4 1 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AARON BRAIAM 

PEREIRA DE MOURA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em 

que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de 

correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a informação 

de que não fora entregue por motivo “endereço insuficiente” (Documento 

ID. 13370133 – pág. 04). Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação 

alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. Por esta 

razão, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em 

quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014245-63.2018.8.11.0041

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:

MARCELO DOMINGOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 2 4 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

DOMINGOS DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de 

correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a informação 

de que não fora entregue (documento ID. 13370484 – pág. 04). Não tendo 

a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do 

contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não cumprimento 

da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos 

meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação 

da devedora por edital. Por esta razão, nos termos do art. 321, do CPC, 

deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob pena de 

indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014248-18.2018.8.11.0041

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:

Raffaela Santos Martins (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014248-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: RAFFAELA SANTOS MARTINS Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO RCI BRASIL 

S/A em face de RAFFAELA SANTOS MARTINS, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 
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mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014264-69.2018.8.11.0041

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:

CRISTIANE DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 2 6 4 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CRISTIANE DA 

SILVA AMORIM Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de CRISTIANE DA SILVA AMORIM, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014321-87.2018.8.11.0041

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:

JACKSON HENRIQUE RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 3 2 1 - 8 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JACKSON 

HENRIQUE RODRIGUES NEVES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio 

de correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a 

informação de que não fora entregue por motivo “ausente” (Documento ID. 

13383225 – pág. 04). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue 

no endereço constante do contrato, em virtude da informação alhures, 

evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. Por esta 

razão, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em 

quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014322-72.2018.8.11.0041

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:

VANDERLEI MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 4 3 2 2 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANDERLEI 

MENDES DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em 

que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovantes de envio de 

correspondências de notificação remetidos à parte Devedora, contudo, 

negativos, com a informação de que não foram entregues por motivo 

“mudou-se” (Documento ID. 13383372, pág. 04). Não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude 

da informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida 

em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. 

Neste sentido, o TJMT tem decidido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 
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ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) Por esta razão, nos termos 

do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, 

trazendo aos autos comprovante válido de notificação da parte Devedora, 

sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014642-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA MARIA RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014642-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ILZA MARIA RODRIGUES LOPES 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

ILZA MARIA RODRIGUES LOPES, objetivando a constrição de bem móvel, 

na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Registre-se que o Autor já 

comprovou o recolhimento das custas e taxa de distribuição, bem como a 

diligência do oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009661-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009661-50.2018.8.11.0041. AUTOR: GINCO URBANISMO LTDA, 

OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, JULIO CESAR 

DE ALMEIDA BRAZ, BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. ATENÇÃO! Processo pendente de análise do 

pedido inicial aguardando a conclusão pela Secretaria desde 13/04/2018 – 

ID. 12699207. A legislação processual, assegurando o direito de ação, 

prevê a possibilidade de parcelamento das custas, despesas processuais 

e honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC[1]. Ante ao 

exposto, AUTORIZO o Autor ao pagamento das custas iniciais em até 06 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira ser adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] § 6º Conforme 

o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030707-32.2017.8.11.0041

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:

RAISSA CAVAGLIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030707-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAISSA 

CAVAGLIERI Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante 

ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 12702454), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Por esta razão, revogo a decisão que concedeu a liminar de busca e 

apreensão deferida anteriormente. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004633-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA LEITE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004633-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE DE SOUZA LEITE 

Vistos. Intimado o Autor a emendar a inicial por duas oportunidades (ID. 

11945790 e 12313768), e apesar da advertência do indeferimento da 

petição inicial caso não atendido o despacho, limitou-se a postular pela 

dilação do prazo para comprovação da mora do Devedor – ID. 12805482. 

Pois bem. A Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Daí porque, para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o 

devedor esteja em mora, mas sua prova com a notificação seja feita por 

carta registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja 

cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento 

absoluto a ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a 

prévia notificação para que os efeitos da resolução se operem. Nesse 

sentido, a C. Corte já deixou assentado que: "Conforme a jurisprudência 

pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste 

comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não 

ocorreu no presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a 

extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 

1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011). No 

presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante de notificação 

do Devedor, contudo, a correspondência foi devolvida com a informação 

“endereço insuficiente”. Não há como negar-se que não há a mínima 

comprovação da notificação do devedor com o fito de constituí-lo em mora 

nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância 

com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no 

enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência. O Credor, não logrou 

êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, pressuposto este 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, 

conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à 

resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda 

que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. 

Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor . 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E 

CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. NECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a 

constituição em mora do devedor, basta que a notificação extrajudicial 

expedida por cartório de títulos e documentos seja entregue no domicílio 

do devedor, dispensando-se a exigência de que seja feita pessoalmente. 

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no 

recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos 

ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

798.440/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de 

que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e 

documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação 

pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de 

ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso 

concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente 

realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi 

realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento 

demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado 

em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, 

DJe 11/03/2016) Para comprovação da mora, é indispensável que a 

notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor 

fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a 

instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, 

nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço errado. De 

tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado que notificou a 

parte requerida não se há falar em comprovação da mora e por esta 

razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à 

propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da 

mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Portanto, julgo extinto o 

presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 

485, I, c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do CPC, eis que indefiro a 

petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. Certifique-se o transito 

em julgado oportunamente, e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

24 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001873-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001873-19.2017.8.11.0041. AUTOR: PAULO DOS SANTOS 

RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. PAULO DOS SANTOS ajuizou a 

presente Ação de Rescisão Contratual, Cancelamento de Débitos e Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, sociedade de economia mista, pretendendo o que segue. Alega o 

Requerente em suma, que solicitou empréstimo CDC junto ao Banco 

Requerido no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), porém, foi 

surpreendido com um empréstimo de R$ 4.134,60 (quatro mil cento e trinta 

e quatro reais e sessenta centavos), ao qual foi parcelado em 96 (noventa 

e seis) prestações, porém não autorizada em que afirma que o contrato é 

diferente do que foi solicitado. Diante do que expôs, requereu a título de 

antecipação de tutela que o Banco Requerido proceda a imediata exclusão 

do nome dos órgãos restritivos de crédito, rescisão contratual com 

cancelamento dos débitos e restituição dos valores pagos, após, pugnou 

pela gratuidade da justiça, ao fim, seja condenado o Banco Requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais, custas 

processuais e honorários sucumbenciais. Anexou documentos com a 

inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (4684882 - fls. 01/02), 

foi indeferida a tutela pleiteada, concedida a gratuidade da justiça, e por 

fim, determinou a citação para defesa no prazo legal. Citado o Banco 

Requerido, ofertou contestação (6042917 - fls. 01/23), arguindo 

impugnação a gratuidade da justiça, e em linhas gerais a validade do 

contrato firmado devendo prevalecer a vontade das partes, inexistência 

de dano moral e material indenizável, e, assim, rogou pela improcedência 

do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a contestação, atendeu 

a ordem (9352607 - fls. 01/05), combatendo pontualmente os argumentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 334 de 692



defensivos, e reiterando os pedidos iniciais. Em apertada síntese é o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam 

de ser provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, 

porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, 

REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de 

julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em 

audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 

de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, 

REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si 

só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos é 

suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de 

prova pericial. Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o Requerido na 

peça defensiva que a parte Autora requereu os benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, entretanto, argui que o mesmo não preenche os 

requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, o pedido de gratuidade 

judiciária formulado pelo Autor na peça de ingresso, a luz da 

jurisprudência consolidada preenche os requisitos para concessão da 

benesse, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os 

encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal 

de há muito já consolidou o entendimento de que se mostra suficiente, 

para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação 

feita pelo interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe 

permita arcar com as custas do processo. Nesse sentido, anote-se: 

“ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com 

todas as consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples 

afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de 

capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo 

judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte 

necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. 

Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida 

tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, 

mediante impugnação fundamentada, que não se configura, 

concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa 

que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 

245.646-AgR/RN, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

13/2/09). “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção 

de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem 

prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o 

Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 

LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a 

de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 

certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 

prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 

infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, 

que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, 

XXXV). II. - R.E. não conhecido” (RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, 

Relator Min. Carlos Velloso, DJ de 28/2/97). Nesta trilha, o Requerido não 

comprovou nos autos que o Autor beneficiário da AJG, não faz jus a 

benesse da gratuidade concedida, ou houve alteração em suas condições 

econômicas que justificassem o referido pleito. Inacolho o pedido neste 

particular aspecto. Pois bem, o Autor relata na exordial que em 23/05/2014 

não adquiriu o empréstimo consignado nas condições especificadas no 

contrato, porém, em análise dos autos observo que o Requerente carreou 

documentos (4676380 - fls. 01/04), que comprovam a existência de 

contrato de renovação empréstimo consignado realizado pelo Autor. 

Observo ainda, que o contrato firmado se refere BB Crédito Renovação 

(fls. 61/62), com emissão de crédito bancário CDC em favor do Autor, em 

23/05/2014 no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), creditado diretamente 

na conta corrente bancária do Autor (4676380 - fl. 04). Outrossim, apesar 

do Autor alegar que o contrato objeto da lide era diferente do que foi 

solicitado, porém, os documentos juntados aos autos pelo Requerido, 

demonstram com claridade solar a existência de operação renovada 

(6042955 - fls. 01/06), ante a ocorrência de atraso nos pagamentos, 

devendo o Autor arcar com o pagamento das correlatas prestações 

avençadas, pois tenho convicção da inocorrência de fraude ou vício de 

consentimento no contrato entabulado entre as partes. No caso, cabia ao 

Autor comprovação de contratação de contrato diferente do que foi 

solicitado, ou a inocorrência de renovação do contrato ônus que lhe 

incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC. “(...) Afirma-se que a regra do 

ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do 

procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. 

Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser 

paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato 

constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário 

em relação aos demais fatos”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante – 10ª edição – São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2007, p.p. 608/609). Negritamos e sublinhamos para destaque. 

Nesta trilha, em que pese haver nos autos prova inequívoca de que o 

Autor celebrou contrato com o Banco Requerido, com base nas regras de 

experiência comum (art. 375, do CPC), impõe-se a rejeição da alegação de 

rescisão contratual e cancelamento de débitos de contratação de 

empréstimo consignado nas condições nelas descritas. Quanto ao dano 

moral por constrangimento e desgaste emocional em que supostamente o 

Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral indenizável, não 

vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não restou configurado 

a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do 

Autor, requisitos para concessão da indenização moral. Sem dúvida, entre 

as várias categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, 

lembrando-se que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação 

da personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, 

ou seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver 

respeito a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano 

moral como sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o 

conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O 

Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 

1983). Diante deste amparo jurídico, acerca da indenização por danos 

morais, necessária a existência de prática de ato ilícito e para tanto 

imprescindível a demonstração de ação ou omissão do agente, existência 

de dano e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente. Então, pelas razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo 

de lesão, o dano moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à 

imagem do Autor. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar 

desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de 

dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da 

pessoa. A respeito: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Sérgio 

Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 98). Nesse sentido: "Os danos morais surgem em decorrência de 

uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento 
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negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). O constrangimento ou a dor que 

justificam a indenização dos danos morais não precisam ser provados, o 

que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do fato e a 

eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois não se deve 

confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que 

autoriza a indenização em referência. “A verificação do dano moral não 

reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo 

ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano 

moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a 

esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí 

porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma uníssona, que o 

mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si 

só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a situação experimentada 

não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou 

constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez 

que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, 

mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha 

acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente...” 

(STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 20/03/2015). Friso que, embora não se 

menospreze os aborrecimentos suportados pelo Autor, do mesmo não se 

recolhe prima facie lesão a direito da personalidade, como a sua honra ou 

intimidade, de modo a não configurar a lesão extrapatrimonial pretendida e, 

em consequência, ensejar a obrigação secundária e substitutiva, de 

reparação pecuniária. É que, não resultando in re ipsa, a lesão 

extrapatrimonial de que se queixa o Autor até porque não viola direito 

inerente à personalidade, como a dignidade ou honra objetiva ou subjetiva, 

a essa cumpria a prova de outros desdobramentos do fato, em ordem a 

que se pudesse reconhecer extra ordinem, nos dissabores de um 

contrato de venda de dívida realizado. Neste compasso, e pelas razões 

declinadas, não há que falar em dano moral e material indenizável. Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, para rejeitar a tese 

de rescisão contratual e cancelamento de débito posto nas pretensões 

iniciais do Autor. CONDENO o Autor PAULO DOS SANTOS ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032381-45.2017.8.11.0041. AUTOR: FELIX GARCIA DUARTE 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. FELIX GARCIA DUARTE, devidamente 

qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente Ação Revisional 

de Contrato de Empréstimo Bancário com Pedido de Liminar c/c Pedido de 

Dano Moral, em face de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista, igualmente qualificado e representado, pretendendo o que segue. 

Em síntese, o Requerente sustentou que celebrou com o Banco Requerido 

Contrato BB CRED 13º SALÁRIO, a serem pagos em 36 (trinta e seis) 

prestações mensais variáveis de R$ 546,82 (quinhentos e quarenta e seis 

reais e oitenta e dois centavos). Argumentou que o contrato deve ser 

revisado para reduzir a taxa de juros em 12% ao ano, excluir a sua 

capitalização mensal e a cobrança de encargos contratuais. Diante do que 

expôs, requereu a título de antecipação de tutela que o Banco Requerido 

proceda a imediata devolução de valores subtraídos, bem como se 

abstenha de novas cobranças em valores superiores ao montante 

pactuado, e por fim, pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a 

condenação do Banco Requerido ao pagamento de danos morais, custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (10370403 - fls. 01/03), foi 

concedida a gratuidade da justiça, após, indeferida a tutela pleiteada e 

ordenada a citação para defesa no prazo legal. Devidamente citado o 

Requerido, apresentou contestação (11689631 - fls. 01/26), arguindo 

ausência dos requisitos autorizadores para concessão da gratuidade da 

justiça, após arguiu preliminar de inépcia da inicial, e em linhas gerais 

arguiu a validade do pacto firmado entre as partes e a ausência de 

abusividade e onerosidade, devendo prevalecer à vontade das partes, 

inexistência de dano moral indenizável, e, assim, rogou pela improcedência 

do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a contestação 

(11752268 - fls. 01/02), restou silente no prazo assinalado (12223388 - fl. 

01). Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC. Registro que o 

julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos 

suficientes para a solução da demanda, que a causa tenha seu desfecho 

protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade 

processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos 

ensina: "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-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Da Assistência 

Judiciária Gratuita Alega o Requerido na peça defensiva que a parte 

Autora requereu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, 

entretanto, argui que o mesmo não preenche os requisitos do recebimento 

do benefício. Pois bem, o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo 

Autor na peça de ingresso, a luz da jurisprudência consolidada preenche 

os requisitos para concessão da benesse, qual seja, a comprovação de 

que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio. 

O Supremo Tribunal Federal de há muito já consolidou o entendimento de 

que se mostra suficiente, para a obtenção da assistência judiciária 

gratuita, a simples afirmação feita pelo interessado de que não dispõe de 

situação econômica que lhe permita arcar com as custas do processo. 

Nesse sentido, anote-se: “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da 

gratuidade, com todas as consequências jurídicas dele decorrentes, 

resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que 

não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros 

inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a 

comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de 

recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas 

processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de 

apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á 

tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o 

ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se 

configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado 

pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 

245.646-AgR/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

13/2/09). “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção 

de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem 

prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o 

Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 

LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV - assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a 
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de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 

certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 

prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 

infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, 

que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, 

XXXV). II. - R.E. não conhecido” (RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/2/97). Nesta trilha, o Banco 

Requerido, não comprovou nos autos que o Autor beneficiário da AJG, 

não faz jus a da gratuidade concedida, ou houve alteração em suas 

condições econômicas que justificassem o referido pleito. Inacolho o 

pedido neste particular aspecto. Preliminar de Inépcia da Inicial A inépcia 

da petição inicial levantada pelo Requerido não prospera, pois conforme 

se depreende dos fatos narrados na inicial sobre o aludido contrato incide 

encargos abusivos, que segundo afirma o Autor, seriam indevidos. Desta 

forma, presentes os requisitos da petição inicial, pois dos fatos decorrem 

logicamente os pedidos de forma especifica, ao contrário do alegado pelo 

Banco Requerido. Registra-se, ainda, que a exordial preenche 

adequadamente os requisitos exigidos para as demandas revisionais de 

contratos bancários. Além disso, todos os pedidos formulados são 

juridicamente possíveis e o interesse de agir é evidente pelo próprio teor 

da própria contestação apresentada. Assim, rejeita-se a alegada inépcia 

da inicial, porquanto não se verifica qualquer das hipóteses descritas no 

art. 330, § 1º e incisos, do CPC. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, 

desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do 

contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas 

Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o 

seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “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” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Assim, no contexto da jurisprudência 

nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de juros, desde 

que expressamente pactuada, sobretudo em razão da existência de uma 

relação consumerista. Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros 

de mora, bem como a multa contratual estipulados na avença, se observa 

que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que 

falar em abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação 

processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidou a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) 

Inconstitucionalidade Medida Provisória 2.170-36 (art. 5º) Em relação à 

alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 592.377, que tal 

norma, quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque presentes os 

requisitos de relevância e urgência necessários para a edição das 

medidas provisórias. Entretanto, quanto ao aspecto material, o STF via 

controle abstrato na ADI 2.316, ainda não decidiu o tema. A questão pende 

de discussão em nossa Corte maior, motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. Ademais, há a presunção de 

constitucionalidade das normas egressas do legislador. Em assim sendo, 

improcede o pleito de inconstitucionalidade. Quanto ao dano moral por 

constrangimento e desgaste emocional em que supostamente o 

Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral indenizável, não 

vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não restou configurado 

a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do 

Autor, requisitos para concessão da indenização moral. Sem dúvida, entre 

as várias categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, 

lembrando-se que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação 

da personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, 

ou seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver 

respeito a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano 

moral como sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o 

conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O 

Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 

1983). Diante deste amparo jurídico, acerca da indenização por danos 

morais, necessária a existência de prática de ato ilícito e para tanto 

imprescindível a demonstração de ação ou omissão do agente, existência 

de dano e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente. Então, pelas razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo 

de lesão, o dano moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à 

imagem do Autor. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar 

desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de 

dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da 

pessoa. A respeito: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Sérgio 

Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 98). Nesse sentido: "Os danos morais surgem em decorrência de 
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uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento 

negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). O constrangimento ou a dor que 

justificam a indenização dos danos morais não precisam ser provados, o 

que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do fato e a 

eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois não se deve 

confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que 

autoriza a indenização em referência. Neste compasso, e pelas razões 

declinadas, não há que falar em dano moral indenizável. Pela exposição 

acima, verifica-se que os encargos aplicados foram em conformidade com 

o pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer 

irregularidade. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais do 

Autor, reputando regulares e razoáveis os valores contratuais 

impugnados. CONDENO o Autor FELIX GARCIA DUARTE ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais 

da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009578-34.2018.8.11.0041

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:

CLEBER LUIS BATISTA SOL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009578-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLEBER LUIS 

BATISTA SOL DOS SANTOS Vistos. Intimado o Autor a emendar a inicial 

nos termos do despacho (ID. 12675347), e apesar da advertência do 

indeferimento da petição inicial caso não atendido o despacho, não 

apresentou o referido termo de alienação fiduciária, limitando-se a postular 

a dilação do prazo para cumprir a determinação neste sentido – ID. 

13091174. Pois bem. De acordo com o artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca 

e apreensão de bem alienado fiduciariamente são unicamente o contrato 

celebrado entre as partes, comprovatório do negócio jurídico pactuado, 

bem como a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMENDA À 

INICIAL. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 321 E 485, 

I DO CPC/2015 . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. O não 

atendimento de determinação judicial para emendar a inicial tem por 

consequência a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Na 

ação de busca e apreensão, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911 /69, 

o instrumento do contrato de alienação fiduciária é documento 

indispensável à propositura da demanda, cuja falta não é suprida pela 

apresentação da cópia das tratativas preliminares. 3. Tratando-se de 

indeferimento da inicial e não de abandono da causa, não se mostra 

necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. 

Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. 

APC n.º 20170110047368, – DJE 16/11/2017) De tal modo, não tendo a 

instituição financeira emendado a inicial neste sentido e por esta razão, 

diante do não preenchimento do requisito indispensável à propositura da 

ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação do negócio jurídico 

pactuado entre as partes, é de rigor o indeferimento da inicial. Portanto, 

julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço 

com base no art. 485, I, c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do CPC, eis 

que indefiro a petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente, e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010160-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010160-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 13053644), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato diante da renuncia ao prazo 

recursal pelo Autor e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006169-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PAULO MIRANDA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006169-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEAN PAULO MIRANDA 

SOARES Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 12472785), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009117-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MODESTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009117-62.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO CESAR 

MODESTO DA SILVA RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. ROGÉRIO MEDEIROS DE SOUZA, devidamente 

qualificado e representado na inicial ajuizou a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, em face de CREFISA S/A, instituição financeira de direito 

privado. Narra o Autor em síntese que firmou contrato de financiamento 

bancário junto a Requerida em 16/10/2017, no valor de R$ 1.709,09 e que, 

diante dos elevados e ilegais encargos contratuais do termo, tornou-se 

inadimplente e encontra-se com o nome registrado negativamente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Pretende então o afastamento da 

cobrança de juros capitalizados, redução dos juros remuneratórios cuja 

taxa contratada ultrapassa a média de mercado, exclusão dos encargos 

moratórios, exclusão da taxa de permanência, correção monetária e 

contratação de seguros. Requer ainda, a concessão dos benefícios da 

gratuidade da Justiça. Com a inicial vieram os documentos pertinentes, 

entre eles, o contrato n.º 040400048361, indispensável. Em síntese é o 

relatório. Fundamento e decido. De plano, defiro ao Autor os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Não há dilação probatória necessária. Os 

documentos apresentados com a petição inicial e as assertivas nela 

lançadas permitem de plano o enquadramento jurídico com resultado de 

improcedência liminar do pedido. A pretensão encontra óbice em Súmulas 

e decisões reiteradas em recursos repetitivos do Superior Tribunal de 

Justiça, destacando-se em matéria de Direito Bancário a quase 

gabaritagem de todas as questões inerentes à interpretação dos 

denominados Contratos Bancários. Isto, pois, não devemos pormenorizar 

o escopo do legislador ao introduzir no ordenamento adjetivo pátrio a 

possibilidade do julgamento da lide previamente à citação quando o juízo já 

tem posição firmada quanto à improcedência da pretensão deduzida, de 

forma a agilizar a prestação jurisdicional. Ao comentar tal norma, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, anotam: “A norma comentada 

é medida de celeridade (CF 5º LXXVIII) e de economia processual, que 

evita a citação e demais atos do processo, porque o juízo já havia decidido 

questão idêntica anteriormente. Seria perda de tempo, dinheiro e de 

atividade jurisdicional insistir-se na citação e na prática dos demais atos 

do processo, quando o juízo já tem posição firmada quanto à pretensão 

deduzida pelo autor”. (In: “Código de Processo Civil Comentado e 

legislação extravagante”. 9ª Ed. São Paulo: RT. 2006, p.482) Nesse 

contexto, verifica-se, in casu, a presença de todos os requisitos 

autorizadores do julgamento in limine de improcedência, nos termos do art. 

332, caput, do CPC/2015. Pois bem. Deparamo-nos aqui com uma ação 

tipicamente revisional de contrato bancário, em que o Requerente pretende 

obter o afastamento de cobranças ilegais e abusivas por ventura incluídas 

no referido negócio jurídico. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS: Reclama o Autor da excessividade na cobrança de 

juros remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais 

referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os 

julgados reiterados e até sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos 

juros remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A jurisprudência 

pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações 

realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

orientação consolidada pela Súmula 596, do STF. Não se presume como 

abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve 

ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN 

quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana 

as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa 

solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao 

Contrato original, o que não é o caso sub exame. Neste ponto, convém 

lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a 

abusividade”. Os juros mensais de 15,52% ao mês e de 464,53% ao ano 

(CET), fixados no referido contrato (ID. 12611358), não podem ser 

reputados excessivos frente às taxas médias praticadas pelo mercado 

financeiro em geral à data de contratação do empréstimo, embora 

superiores à taxa almejada pelo Autor. Vide, dados constantes na página 

d o  B A C E N :  ( h t t p : / / w w w . b c b . g o v . b r / p t - b r # ! / r / t x j u r o s / ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true) Logo, não procede o pedido 

do Autor, no tópico. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “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” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada”. Neste compasso, os juros de 15,52% ao mês e 

de 464,53% ao ano (CET), fixados no contrato, indicam que estes últimos 

superam o duodécuplo dos juros mensais, significando a contratação 

expressa da capitalização mensal. Por tal motivo improcede o pedido. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: Quanto à comissão de permanência, 

posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo 

quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que 

devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato. Súmula 30 STJ: “A comissão de permanência e a 

correção monetária são inacumuláveis.” Súmula 472 STJ: “A cobrança de 

comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 

Ressalte-se, por oportuno, que não há comprovação de cobrança ou 

pagamento de parcela contratual acrescida da referida comissão de 

permanência, tanto que são cobradas mensalmente em valor fixo de R$ 

344,00 (ID. 12611358) o que vem a ser mais uma razão para a 

improcedência do pedido inicial quanto à sua exclusão. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO No que se refere ao pedido de devolução em dobro 

do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando constatada a cobrança 

abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, 

extirpados do montante da dívida e restituídos ao requerente, seja através 

de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução 

em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não 

em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se 

comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando a cobrança é 

feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse contexto: "A 

devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira 

indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor" 

(Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora 

Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da 

publicação: 30/08/2011). Sem razão o Autor quando pretende ver incidir a 

repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído 

ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos 

autos, visto que a má fé da instituição financeira não foi comprovada. Por 

fim, diante de todo o explanado, constato que o contrato entabulado entre 

as partes é claro, foi assinado e preenche o dever de informação previsto 

no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Os encargos estão 

previstos nos aludidos pactos e, ainda que se tratem de contrato de 

adesão, encontra-se formalmente em ordem. Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, com fundamento no art. 332, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo a pretensão inicial liminarmente im-procedente. Por 
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não ter havido instalação do contraditório não incidem honorários de 

sucumbência em primeira instância e as custas foram devidamente 

recolhidas. Caso não seja interposto recurso de apelação, certifique-se o 

trânsito em julgado e intime-se o réu nos termos do art. 241, do NCPC. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MOREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o réu não foi citado , no entanto, apresentou 

espontaneamente contestação. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para a parte autora se 

manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008664-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDER FELLIPI DO ESPIRITO SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, o réu não foi citado , no entanto, apresentou 

espontaneamente contestação . Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para a parte autora se 

manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817196 Nr: 23635-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET BRASIL CONSULTAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 29 e 50, defiro o pedido de fls. 52.

Citem-se os requeridos, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1043995 Nr: 43468-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Banco Honda S/A em face de Jonathan do Nascimento do bem 

descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o 

veículo não foi encontrado.Por conseguinte, o Banco autor requereu a 

execução do contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 

778, 783, e 784, inc. V, do CPC (fls. 70/42).É o relatório.Fundamento e 

Decido.O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre a 

alienação fiduciária, (...) II – Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

Código de Processo Civil.Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar 

o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo 

primeiro do Código de Processo Civil.Fixo desde já, honorários em 10% 

(dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de 

Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de 

três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os 

termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo 

Civil.Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil.Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado.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.Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047407 Nr: 45113-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DURORE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Banco Honda S/A em face de Carlos Eduardo Durore da Silva 

do bem descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e 

apreensão o veículo não foi encontrado.Por conseguinte, o Banco autor 

requereu a execução do contrato de alienação fiduciária, com fundamento 

nos artigos 778, 783, e 784, inc. V, do CPC (fls. 71/74).É o 

relatório.Fundamento e Decido.(...) defiro a conversão em ação de 

execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Proceda a Secretaria às 

retificações devidas, no tipo da ação.II – Cite-se o executado para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do Código de Processo Civil.Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.Na hipótese 

de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento 

ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil.Fixo 

desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme 

artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil.Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 
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Processo Civil.Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado.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.Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020252 Nr: 32062-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER APARECIDA ARRUDA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Canopus Administradora de Consórcios S/A em face de 

Jennifer Aparecida Arruda Pires do bem descrito na inicial. Apesar de 

deferida a liminar de busca e apreensão a requerida informou ao Sr. 

Oficial de Justiça que vendeu a moto, objeto da inicial, consoante fls. 

76.Por conseguinte, o Banco autor requereu a execução do contrato de 

alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 778, 783, e 784, inc. V, 

do CPC (fls. 78/83).É o relatório.Fundamento e Decido.(...) II – Cite-se o 

executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende 

o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do Código de Processo Civil.Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil.Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do 

artigo 827, do Código de Processo Civil.Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil.Intime-se o exequente para que deposite 

o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.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.Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407770 Nr: 39039-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. BROCCO EPP, ANDERSON ARNALDO 

BROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco Itaú S/A devidamente qualificado e representado, nos 

autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, 

movida em face de A.A Brocco – EPP e Anderson Arnaldo Brocco, 

apresentou às fls. 61/62, Embargos de Declaração da sentença proferida 

às fls. 57/60, sugerindo que o decisum impugnado partiu de “premissa 

equivocada”, bem como que foi prolatado em desobediência ao princípio 

do contraditório, culminando em cerceamento de defesa, razão pela qual o 

prosseguimento do feito após a desconstituição da sentença seria medida 

que se impõe.Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os 

autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido. (...).Como é 

cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica 

proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo 

transcurso do tempo associado à inércia do credor.E neste caso, esse 

objetivo não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de 

pretensões executórias ao longo do tempo, eternizando-se os processos 

na Secretaria, de forma a causar a demora do Judiciário.Assim, o caso 

dos autos é emblemático, pois se passaram mais de 07 (sete) anos 

inteiros sem a devida citação dos executados e sem que o embargante 

providenciasse o regular prosseguimento da demanda.O que objetiva o 

embargante, por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já 

abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que só será possível 

através do recurso cabível.Isto posto recebo os Embargos de Declaração 

e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790079 Nr: 44118-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MEDEIROS PARRA, TATIANY 

CRISTINA RODRIGUES BOTELHO PARRA, JOELSO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a intimação requer o endereço atualizado do 

executado, constando na petição apenas o endereço da parte exequente, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça, caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859985 Nr: 1759-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DE ALMEIDA CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729492 Nr: 25501-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEY DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GONÇALVES 

PIMENTEL - OAB:16.250/MS
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a intimação requer o endereço atualizado do 

executado, constando na petição apenas o endereço da parte exequente, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça, caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088369 Nr: 5382-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE PIMENTA JÚNIOR - ME, 

MARCIO HENRIQUE PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772983 Nr: 26113-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, ERICK GOMES DE GODOY - OAB:18.346/O 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls.232/233, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 728724 Nr: 24668-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA EPP, 

ESPÓLIO DE JAMAL HUSSEIN OMAIS, NAUAL OMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, nájila conceição sayd pinto - OAB:OAB/MT 20.169, 

SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071570 Nr: 56094-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 162845 Nr: 13221-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ROBERTO ANTUNES 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIS BUCAIR, ELZA FARIA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:1140/MT, ROBERTO 

ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A manifestar nos autos quanto ao contido na certidão de fls 

284 apesar de devidamente intimada via DJE.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte ROBERTO NUNES BARROS o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773714 Nr: 26877-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MANOEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao contido na pétição de fls 146/147 na 

qual dicorda com o pedido de desistência da ação requerido as fls 121.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442353 Nr: 18431-30.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para darem prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05(cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811468 Nr: 17963-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA, BARBOSA E CALIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para darem prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142927 Nr: 28668-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 890380 Nr: 23482-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835281 Nr: 40461-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783337 Nr: 37032-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099857 Nr: 10511-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDRADE MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793996 Nr: 300-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MANOEL MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1259611 Nr: 24269-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS, JOSÉ ROBSON DE 

FIGUEIREDO, WENDEL SOARES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21.323/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 (...) Ante o exposto:Designo audiência de instrução e julgamento para 

inquirição da testemunha Irineu Jacinto de S. Silva para o dia 1º de agosto 

de 2018, às 15h00min.Cabe à Defesa do réu Wendel Soares Sodré, 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, desta audiência, nos 

moldes do disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, 

devendo estar ciente que a inércia importará desistência da inquirição das 

testemunhas (art. 455, §3º, do CPC);Cientifique-se o Ministério Público 

Estadual.Comunique-se ao Juízo Deprecante.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 313848 Nr: 18983-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTILIO GRISOLIA FILHO ( POSTO GRISOLIA), 

ATTILIO GRISOLIA FILHO, GIORDANI & SLAVIERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE 

GONÇALVES - OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES 

STÁBILE - OAB:5930/MT, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA 

SOUZA - OAB:13031/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 (...) Ante o exposto:a)- Reconheço a sucessão empresarial de Attilio 

Grisólia Filho (firma individual – Posto Grisólia) para pessoa jurídica 

“Giordani & Slaviero Ltda.”, por conseguinte, determino a inclusão desta no 

polo passivo da lide, a fim de cumprir as obrigações impostas na sentença 

de forma solidária com o executado Attilio Grisólia Filho, pessoa física. 

Procedam-se as alterações necessárias;b)- Determino que os executados 

providenciem a veiculação de nota em dois jornais de grande circulação, 

de forma alternada, a cada 15 (quinze) dias e durante dois anos, com o 

seguinte teor: “Esta empresa Posto Grisólia foi condenada judicialmente, 

em ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

ter ostentado marca de combustível que não fornecia nos anos de 2003 e 

2004, o que caracteriza PUBLICIDADE ENGANOSA.”, sob pena da 

incidência da multa diária imposta na sentença;c)- Defiro a memória de 

cálculo apresentada pelo Ministério Público em relação à condenação dos 

executados em danos morais coletivos (fl. 998), desse modo, determino a 

intimação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento do montante de R$ 121.375,87 (cento e vinte e um mil 

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sob pena de 

incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC;d)- No mais, a 

intimação da pessoa jurídica “Giordani & Slaviero Ltda.” se dará de forma 

pessoal, representada por qualquer um dos sócios Evaldo Giordani e/ou 

Mateus Slaviero, cujos endereços foram indicados no item 4 – fl. 

978-v.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 221577 Nr: 29682-21.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM GONÇALVES 

MONTEIRO, LUIZ CLARO DE MELO, MARELY LEBRE ROSA, MARCO 

AURÉLIO ARAÚJO, JONY GONÇALVES DE OLIVEIRA, PEDRINA MARIA 

SILVA BARROS, JAIR GOMES MARQUES, UNIÃO COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA, UNIÃO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., CÉLIO JOUBERT FURIO 

- OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALDEYR LIMA DE MELO - OAB:10.017/MT, 

ANTÔNIO CARLOS DE ABREU - OAB:9.220/MT, CLAUDINEI 

FORTUNATO DO PRADO - OAB:16.020/MT, EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:12.937/MT, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, HUMBERTO 

AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000/MT, IZONILDES PIO DA 

SILVA - OAB:6.486-B, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT, UBIRATAN FARIA 

COUTINHO - OAB:6.760/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALO - 

OAB:4754/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152 do CPC, 

remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar os 

patronos dos requeridos, para apresentar contrarrazões do recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 265884 Nr: 23614-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SUTIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido do representante ministerial de fl. 1.368/1.368-vº e 

suspendo o processo pelo prazo de um (01) ano, nos termos do art. 921, 

III e §1º, do CPC.

 Procedam-se as anotações necessárias, inclusive para baixa no relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 949651 Nr: 60114-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR, EDENARpCBNA, EJM, SRDA, JGR, DE, 

MTDSF, DDLC, EANJ, JCLN, LMP, EAN, MDSG, CPLN, CIDJ, LRB, JLLN, IDO, 

FDS, ACDSERL, SCDAL, LCERESL, HCESDIL–M, RCESL, SCRESL–M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099/O, ALDOREMA VIANA REGINATO - OAB:3.500-B, 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALINNE 

SANTOS MALHADO - OAB:15140, ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O, ANA KAROLINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - 

OAB:10.101/MT, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, 

BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19.512-O/MT, BRUNO DE MELO 

MIOTTO - OAB:19512/O, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O, 

CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARAVLHO FILHO - OAB:, CHRISTIAN 

EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:8303/MT, FABRÍCIO TORBAY 

GORAYEB - OAB:6.351-MT, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:286.551/SP, FERNANDA CARVALHO - OAB:, FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370, FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, FERNANDO LEÃO MENEZES - 

OAB:23229/0, GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, 

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - OAB:40887, JOÃO 

PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236, LEANDRO DIAS PORTO 

BATISTA - OAB:36.082/DF, LEONARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18.755/MT, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - OAB:38651, LUIZ 

ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15.074/MT, LUIZ 

ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, MARCIO 

LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB:7968/O, MARCOS PAULO DA 

COSTA SILVA - OAB:19201-O, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, 

MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA VIANA 

REGINATO MENDES - OAB:12023, MUDROVITSCH ADVOGADOS - 

OAB:2037/12, Ricardo Gomes Almeida - OAB:5.985-MT, RICARDO 

GOMES DA ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA 

- OAB:5.985/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754, WILSON PEAGUDO DE FREITAS 

- OAB:1101/MT

 Vistos etc.

 Junte-se aos autos o oficio n.º 33/2018 e os documentos que o instrui.

 A indisponibilidade que recaiu sobre o veículo de propriedade do 

requerido Djalma Ermenegildo foi comunicada ao Detran/MT via ofício e, 

portanto, não consta no sistema Renajud, o que impossibilita sua baixa 

diretamente por este Juízo.

 Assim, considerando a venda realizada em leilão judicial, nos autos do 

processo criminal e que a indisponibilidade não se confunde e não 

concorre com a penhora, expeça-se ofício ao Detran/MT, para que seja 

retirada a restrição judicial que foi determinada neste processo.

 Frise-se que, conforme prontuário extraído no site do Detran/MT, o 

referido veículo possui outra restrição judicial, determinada em processo 

diverso, a qual deve permanecer, até deliberação do juízo competente.

 Por equivoco, foi realizada a baixa em uma restrição do sistema Renajud, 

a qual foi restabelecida tão logo foi identificado o erro.

 Intiem-se.

 Cumpra-se.

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: 1024277-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADELSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSELE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

LEONICE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ANADES BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

NADEGE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1024277-64.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 30 de maio de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010172-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. (AUTOR)

R. D. B. D. B. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. C. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010172-48.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 30 de maio de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012031-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. R. (REQUERENTE)

L. G. G. R. (REQUERENTE)

D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012031-02.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

CUIABÁ, 30 de maio de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028617-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ABUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028617-51.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO CEZAR ABUD RÉU: LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES Vistos 

etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o 

Conselho Nacional de Justiça deu um importante passo para estimular a 

Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de 

tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, 

de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os 

chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem 

como prestar atendimento e orientação ao cidadão. Acrescente-se a isso, 

o fato de que, a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto 

composição, sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao 

litigio. Sendo assim, em que pese ter restado inexitosa, a tentativa de 

conciliação entre partes, conforme evidenciado em audiência anterior, 

designo sessão de mediação, para o próximo dia 02 de julho de 2018, às 

13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Intimem-se as 

partes, por meio de seus ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 728420 Nr: 24343-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MARCIO SALOMÃO BUDIB, CRISTIANE COSTA 

DOS SANTOS SOUZA BUDIB, CHRISTIANE SALOMÃO BUDIB, ORESTES 

RODRIGUES DOS REIS JÚNIOR, ELISSANDRA SALOMÃO BUDIB LOPES, 

RAMÃO LOPES FILHO, MARIANA BOTELHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JORGE BUDIB, TRON INFORMÁTICA 

CUIABÁ LTDA, MURILO BONETI, CID IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5.932/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JULIO 

TARDIN - OAB:4479, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT, ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:4654, 

JENNIFER LIS SOUZA TESTA - OAB:21629/O, Jullyemerson 

Rodrigues Rosa de Moraes Aguiar - OAB:15894, MARILIA MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, VICTOR 

GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 Vistos, etc.

Inventário

 Autos n.º 728420

Em relação ao pedido para que a Empresa CID Imóveis para que passe a 

realizar o pagamento referente ao REFIS, indefiro o pedido, uma vez que o 

encargo é do herdeiro Mário Marcio Salomão Budib, conforme decisão 

judicial prolatada no Agravo de Instrumento n.º 15.549/2013, independente 

da manifestação de fls. 4.460 da Herdeira Elisandra Salomão Budib.

Fica deferido o pedido de fls. 4461/4462, para o levantamento das 

importâncias visando o pagamento do REFIS através de depósito em conta 

em nome da advogada dos herdeiros: Elizete Bagatelli Gonçalves, inscrita 

no C.P.F., n.º 301.330.841 – 91, Conta Corrente n.º 47490 – 8, Agência n.º 

3499, Banco Bradesco. (fls. 4461)

Intime-se a Inventariante, para que tome ciência dos documentos juntados 

pelo Herdeiro Mario Márcio Salomão Budib (fls. 4463/4485) no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 29 de maio de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837202 Nr: 42054-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCPR, CRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE JOSE 

RACHID JAUDY, para devolução dos autos nº 42054-21.2013.811.0041, 

Protocolo 837202, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1296579 Nr: 7343-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDSF, RGF, APGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17.758, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado de 

citação, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de folhas 15. Por 

fim, caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a carta 

precatória será devolvida independentemente de cumprimento ao Juízo 

Deprecante, nos termos do artigo 393, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria - CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010828-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SIMONE ALONSO BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010828-05.2018.8.11.0041. AUTOR: LAURA SIMONE ALONSO BUENO 

RÉU: ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração, opostos, perante este Juízo (Id. 13142233), por 

Laura Simone Alonso Bueno, em decorrência da decisão constante no 

Id.12873325. Pretende a embargante a revisão da decisão proferida, sob à 

alegação de omissão, quanto ao pedido de tutela de urgência. Não assiste 

razão ao inconformismo da embargante, eis que, não há o que se falar em 

omissão deste juízo, tendo em vista que, o pedido fora apreciado e 

indeferido, nos fundamentos já expostos na decisão embargada. Diante do 

exposto, nos termos do art. 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, 

conheço e nego provimento aos embargos declaratórios, mantendo, todos 

os termos da decisão questionada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 

de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000664-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EVERALDO DE BARROS CUNHA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENICE DE BARROS CUNHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000664-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS EVERALDO DE 

BARROS CUNHA INVENTARIADO: BENICE DE BARROS CUNHA Vistos etc. 

INTIME-SE o inventariante, para que esclareça quanto à quitação do 

contrato de arrendamento, que tem como objeto o imóvel, de matrícula 

61.592, integrante do acervo hereditário, diante da existência de seguro 

prestamista, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o decurso do prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de maio de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036783-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESPCIALIZADA 

DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036783-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO BALDUINO DA 

SILVA JUNIOR Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que os 

irmãos do autor, Daniel Balduíno da Silva, Judite Balduíno Pistore, Lúcio 

Balduíno da Silva, Maria Cristina da Silva, Neusa Maria Silva Bottona, José 

Carlos da Silva, também sucessores de Nadir Pereira da Silva, renunciam 

ao seu quinhão hereditário, sobre o saldo de benefício previdenciário 

existente, em seu favor, apresentando, para tanto, declaração particular. 

Ocorre que, primeiramente, não é possível renunciar à herança em parte, 

sob condição ou a termo, em face do disposto no art. 1.808, do Código 

Civil, caso em que se verifica verdadeiro ato de doação, que se denomina 

“renúncia translativa”, o qual pode impor a incidência do imposto de 

doação. Por outro lado, o ato de renúncia da herança é ato solene, 

possuindo regulamentação específica, que impõe sua realização por meio 

de instrumento público ou termo judicial, conforme determina o art. 1.806, 

do CC, não sendo possível sua realização, portanto, por instrumento 

particular. A doutrina e a jurisprudência contemporânea, reconhece a 

possibilidade da realização da renúncia translativa por meio de termo nos 

autos, já que entendem que a disposição contida no art. 1.806, acima 

referido, abrange tanto esta, quanto a renúncia abdicativa, ou seja, aquela 

pura, em favor do monte, entendimento este a qual me filio. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora, para que regularize as renúncias de 

direitos hereditários dos herdeiros, apresentando-as por meio de 

instrumento público ou por termo nos autos, a ser realizado perante a 

Secretaria deste Juízo, por todos os herdeiros renunciantes e respectivos 

cônjuges, exceto aqueles casados sob o regime da separação absoluta 

de bens, em atenção ao disposto no art. 1.806, do CC, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de partilha dos valores depositados em conta 

judicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de maio de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009472-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009472-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA RÉU: PATRICIA FERREIRA NAGAISHI 

Vistos etc. Diante da manifestação do id.13321971, redesigno a 

solenidade do id.12777710, para o próximo dia 11 de junho de 2018, às 

08:30 horas. Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003244-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEETE DA SILVA BONDESPACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO LOPES DAS NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ELZANI RIBEIRO DA SILVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003244-18.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEETE DA SILVA BONDESPACHO RÉU: NORBERTO LOPES DAS NEVES 

Vistos etc. Em atenção à manifestação do id.13188003, redesigno a 

audiência do id.12661249 (04.07.18), para o próximo dia 29 de agosto de 

2018, às 14:00 horas. O nobre Oficial de Justiça cumpridor do mandado 

deverá se atentar para a possibilidade de o requerido estar se ocultando, 

certificando-se a respeito. Sendo que, configurando-se tal situação, 

desde já defiro que, a intimação se dê na modalidade prevista no art. 252 

do CPC. Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007255-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DIEGO DA CRUZ GALVAO (REQUERENTE)

LAURA DE FATIMA MARCAL TUAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO)

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1007255-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ARTHUR DIEGO DA CRUZ 

GALVAO, LAURA DE FATIMA MARCAL TUAO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual, proposta por Arthur Diego da Cruz Galvão 

e Laura de Fátima Marçal Tuão Galvão, devidamente representados nos 

autos. Esclarecem os autos, que contraíram matrimônio na data de 09 de 

março de 2014, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme 

certidão de casamento acostado ao id. 12357753. Informam que, da união, 

adveio um filho, Yan Lucca Tuão Galvão, nascido na data de 08 de junho 

de 2015 – id. 12357834, que não há bens a partilhar e que a autora voltará 

a usar o nome de solteira: Laura de Fátima Marçal Tuão. Os termos do 

acordo constam do id. 12357739. A ação foi recebida, nos termos da 

decisão de id. 12516071, que deferiu a gratuidade processual e 

determinou a colheita de pronunciamento do Ministério Público, diante da 

existência de interesse de incapaz. O ilustre Ministério Público no id. 

12619764, pugnou pela readequação do acordo, diante da possibilidade 

do exercício da guarda compartilhada e do valor dos alimentos, o que foi 

realizado, por meio do petitório de id. 12723887, após o qual, o douto 

Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

acordo, nos termos do parecer de id. 13242374. Verifica-se que as partes 

são capazes e estão representadas, sendo que os termos do acordo de 
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id. 12357739, com a retificação de id. 12723887, atendem aos interesses 

do filho menor, o que impõe a homologação requerida. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, os termos do acordo constante de 

id. 10539303, com a retificação, quanto ao exercício da guarda, realizada 

no id. 12298741, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via 

de consequência, decreto o DIVÓRCIO de ARTHUR DIEGO DA CRUZ 

GALVÃO e LAURA DE FÁTIMA MARÇAL TUÃO GALVÃO, com fulcro nos 

arts. 226, §6º, da Constituição da República e 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Em atenção ao 

disposto no art. 17 da Lei nº 6.515/77, a divorcianda, voltará a usar o 

nome de solteira: LAURA DE FÁTIMA MARÇAL TUÃO. Transitada em 

julgado, após as formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. P.R.I. C. Sem custas. 

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021284-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH LEITE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY LEITE DA LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021284-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARINETH LEITE DE MOURA 

REQUERIDO: MARCELLY LEITE DA LUZ Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta por Marineth Leite de Moura, em face de Marcelly Leite 

da Luz, devidamente representada nos autos. Esclarece a parte autora, 

que a curatelanda, sua irmã, sem um diagnóstico ainda conclusivo, se 

encontra internada na UTI, desde o dia 26/06/2017, em face de lesões 

cerebrais que ocasionaram a paralisia de membros superiores e inferior, 

assim como, confusões mentais. A inicial foi acompanhada por relatórios 

médicos, os quais demonstraram a veracidade dos fatos alegados – id. 

8780646. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 8807297, que 

deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória 

da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se a curatelanda possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a realização de estudo social. Termo de curatela 

provisória foi assinado – id. 9311761. No id. 9303364 a autora informa que 

a curatelanda recebeu alta médica, e se encontrava em sua residência 

para continuidade do tratamento médico. Em cumprimento ao mandado de 

citação, a curatelanda foi citada, na pessoa de sua curadora, 

constatando-se, na oportunidade, que a mesma se encontrava 

hospitalizada e que está com Linfona Cerebral (câncer), conforme 

esclarecido pela médica presente no momento do cumprimento – id. 

9658974. Relatório de estudo social consta no id. 10276983. O ilustre 

Ministério Público se manifestou pela nomeação de curador especial no id. 

12004130, cuja nomeação se deu no id. 12014098, sendo a contestação 

por negativa geral apresentada no id. 12462723. Parecer Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida – id. 13267126. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a curatelanda foi acometida por um 

Linfoma Cerebral, que a levou a um longo período de internação em UTI e à 

paralisia do membro superior e inferior direito, além de confusão mental, 

tornando-a dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados 

diários básicos, fazendo uso de medicamentos e fraldas. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo psicossocial – id. 

10276983, por meio do qual se constatou que a curatelanda “(...) se 

apresentava bem cuidada e apresentando em sua fala certa dificuldade de 

raciocínio”. Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os 

cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela 

medida necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

MARCELLY LEITE DA LUZ, tornando definitiva a decisão provisória, para 

que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os 

valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a requerente MARINETH 

LEITE DE MOURA. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010926-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VICENTE DE MORAES (REQUERENTE)

TATIANE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010926-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: TATIANE LEITE DA SILVA, 

ADILSON VICENTE DE MORAES Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Tatiane Leite da Silva de Moraes e Adilson 

Vicente de Moraes, devidamente representados nos autos. Infere-se dos 

autos, que as partes contraíram matrimônio da data de 28/02/2009, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, união da qual advieram três filhos, 

não havendo bens partilháveis. Informa a autora que voltará a usar o 

nome de solteira. O ilustre Ministério Público se pronunciou favoravelmente 

à homologação do acordo, argumentando que seus termos preservam os 

interesses dos filhos menores, nos termos do parecer acostado ao id. 

13267046. Verifica-se que, a presente ação visa à extinção da sociedade 

conjugal dos requerentes por meio do divórcio, que não almejam, em 

comum acordo, a manutenção do vínculo conjugal. Diante do exposto, e 

tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 

partes - id. 12884060, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO 

de TATIANE LEITE DA SILVA DE MORAES e ADILSON VICENTE DE 

MORAES, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Nos termos do art. 17 

da Lei nº 6.515/77, a divorcianda, voltará a usar o nome de solteira: 

TATIANE LEITE DA SILVA. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil 

para averbação. Sem custas. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 

23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 
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Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014528-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERCIO MARTINS (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerente 

para que recolha o valor das custas conforme apurado em cálculo da 

contadoria acostado a este feito, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

30/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024752-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para que a parte requerente, dentro do prazo 

legal de 15 dias, informe a este juízo se o veículo em questão continua ou 

não alienado ao mencionado banco. Cuiabá, 30/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036544-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

NADIA CAROLINE BATISTA PADILHA OAB - 065.140.631-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. T. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do requerido. Sendo assim, faço vistas dos autos a parte 

requerente a fim de que requeira o que entender de direito, dentro do 

prazo de 15 dias. CUIABÁ, 30 de maio de 2018. MIRELLI SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027998-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREOMAR PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do requerido. Sendo assim, procedo a intimação da parte 

requerente a fim de que requeira o que entender de direito, dentro do 

prazo de 15 dias. CUIABÁ, 30 de maio de 2018. MIRELLI SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025523-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZAN PEREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

victor fernando urtado de souza (RÉU)

patrick randerson hurtado de souza (RÉU)

mateus anderson hurtado de souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerente a apresentar a 

Impugnação, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 30/05/2018. Mirelli Silva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 271594 Nr: 3088-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN RICARDO DE OLIVEIRA ARRUDA, MANUELA DE 

OLIVEIRA ARRUDA GONSALES, WALQUIRIA DE OLIVEIRA ARRUDA, 

JOCINEI MOTTA ARAUJO DE ARRUDA, L. B. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SIDNEY DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733/MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT, TENILLE PEREIRA 

FONTES - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a proceder ao recolhimento da diligência, dentro do 

prazo de 15 dias, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 263666 Nr: 22031-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSILEI DO CARMO LOPES SOARES, THIAGO 

LOPES SOARES, ANDRÉ LUIZ LOPES SOARES, L. L. S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AIRTON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1170189 Nr: 40250-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFLDS, FLG, ILG, GLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDARA JESUS SILVA 

CAMPOS - OAB:21532, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14.360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13925

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 
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intimar a requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, requereira o 

que entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033516-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR PEREIRA VIEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1033516-92.2017.811.0041. Visto. Martinha Gomes Pereira popôs Ação 

de Inventário em razão do falecimento de seu filho Ademar Pereira Vieira, 

declarando ser a única herdeira dos bens que pertenciam ao inventariado. 

É o breve relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de inventário aforada em 

razão do falecimento de Ademar Pereira Vieira, cujo acervo hereditário é 

constituído pelos direitos de aquisição da propriedade do imóvel 

matriculado sob o n. 43.348 do Segundo Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis de Cuiabá (id. 1056884), financiado perante a Caixa Econômica 

Federal (id. 10516810), um veículo automotor, placa OAP7668 (10516916), 

saldo depositado em conta bancária (id. 11939180), verbas rescisórias e 

saldo da conta vinculada de FGTS. Inicialmente, verifica-se que a 

requerente figura como única herdeira do inventariado, visto que não há 

informações sobre a existência de ação declaratória de união estável por 

Eliana Porto do Nascimento, não obstante a informação contida na carta 

apócrifa acostada à inicial com id. 10516985, pág. 4. Outrossim, sobre a 

união estável, a inventariante afirma que não existiu, afirmando tratar-se 

de mero namoro, de modo que, remeto a questão às vias ordinárias. 

Desse modo, restando a requerente como única herdeira, este inventário 

deve ser processado pelo rito da ação de arrolamento sumário, nos 

termos do art. 659, § 1º, do Código de Processo Civil, mediante 

adjudicação da herança à requerente. No mérito, observa-se que foram 

apresentadas as certidões negativas de débitos fiscais (id. 10516773, 

pág. 4/8). Contudo, não foi comprovado o recolhimento ou a isenção do 

imposto de transmissão por morte. Calha ressaltar que, conforme o 

disposto no art. 662, § 2º, do Código de Processo Civil, o recolhimento do 

tributo sobre a herança deverá ser efetuado administrativamente, nos 

termos da Portaria n. 182/2009 da Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso. Até lá, conforme acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a expedição da carta de adjudicação e dos alvarás deverá 

permanecer suspensa: “É necessária a prova do pagamento dos tributos, 

na via administrativa, para, então, ser concretizada a expedição do formal 

de partilha, a qual deve ser suspensa, enquanto durar o aludido 

procedimento administrativo.” (STJ-1ª T., REsp. 650.325, rel. Min, 

Francisco Falcão, j. 5.10.04, negaram provimento, v.u., DJU 16.11.04, p. 

207). No mesmo sentido: STJ-2ª T., REsp 434.483, rel. Min. João Otávio, j. 

3.8.06; RT 810/221, 839/350, 844/339. Quanto ao imóvel que compõe o 

acervo hereditário, verifica-se que sua propriedade está registrada 

perante o Cartório de Registro de Imóveis em nome da Caixa Econômica 

Federal (id. 1056884). Dispõe o art. 1.227 do Código Civil que a 

propriedade imobiliário somente se adquire com o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis. “Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 

1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.” Logo, denota-se 

que o Espólio apenas detém a expectativa de direito à aquisição da 

propriedade do imóvel, decorrentes do contrato firmado pelo falecido e 

pela requerente (id. 1056810), porém, não detém, ainda, a sua 

propriedade. Por isso, o registro do formal de partilha somente poderá 

ocorrer após a regularização da situação do imóvel, ou seja, com o 

registro imobiliário em nome do autor da herança, para que após seja 

possível efetuar o registro da sucessão, em respeito ao princípio da 

continuidade da cadeia dominial, previsto no art. 195 da Lei de Registros 

Públicos (L. 6.015/1973). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO 

PÚBLICO. DÚVIDA SUSCITADA. REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. 

NECESSIDADE DE MATRÍCULA PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. 

Pelo princípio da continuidade do registro público, a cadeia dominial deve 

ser sempre preservada, mostrando-se inviável o registro de um formal de 

partilha, quando ainda não matriculado o imóvel e tampouco registrado 

qualquer título anterior. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AC: 

10625120003177001, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 

19/09/2013, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/10/2013) Por isso, ressalta-se que o julgamento da partilha ou 

adjudicação do imóvel à requerente não implicará na declaração de que a 

propriedade do imóvel lhe pertence, ou pertence ao espólio, visto que a 

partilha se restringirá ao eventual direito à aquisição da propriedade que 

decorre do contrato juntando ao processo com id. 1056810. Em face do 

exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 

659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA os termos 

deste Arrolamento Sumário do Espólio de Edemar Pereira Vieira para 

adjudicar à requerente a totalidade da herança, arrolada na petição inicial, 

com a ressalva de que a partilha do imóvel objeto da matrícula n. 43.348 do 

Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá (id. 1056884, 

pág. 5), restringe-se aos direitos decorrentes do contrato juntando ao 

processo com id. 1056810, de modo que, esta sentença não possui o 

efeito de atribuir a propriedade à requerente ou ao espólio. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, uma vez que foi deferida a gratuidade 

processual. Suspendo a expedição do formal de partilha e alvará de 

transferência do veículo, até a juntada do comprovante de recolhimento ou 

isenção do ITCD. Indefiro o requerimento formulado na petição com id. 

12271646, visto que este juízo não possuí competência para proferir 

decisões contra a Caixa Econômica Federal. Expeça-se, de imediato, o 

alvará para levantamento do saldo depositado nas contas vinculadas de 

FGTS, PIS/PASEP e recebimento das verbas rescisórias perante a própria 

empregadora do inventariado (identificado no item “f”, pag. 5, da petição 

inicial (id. 1056688), bem como, alvará para levantamento do saldo 

depositado na Conta de Depósitos Judiciais (id. 11939180), na conta 

bancária que a requerente deverá informar. Após, aguarde-se por 60 

(sessenta) dias, a comprovação da isenção ou recolhimento do ITCD. 

Transitada em julgado, certifique-se. Dê-se vista à Defensoria Pública. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES DE MATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDA SANTOS PRIMO (RÉU)

ISAIAS SANTOS PRIMO (RÉU)

IZAAC SANTOS PRIMO (RÉU)

MARIA AIRES OLIVEIRA (RÉU)

SARA SANTOS PRIMO (RÉU)

PAULO AIRES PRIMO FILHO (RÉU)

ANTONIO SANTOS AIRES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001560-24.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JOSIMAR ALVES DE MATES Endereço: RUA VINTE E UM, 19, QUADRA 14, 

LOTE 19, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 PARTE 

REQUERIDA: Nome: IZAAC SANTOS PRIMO Endereço: RODOVIA DOS 

IMIGRANTES, 23, - DO KM 16,001 AO KM 17,599 - LADO ÍMPAR, COLINAS 

VERDEJANTES, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-435 Nome: PAULO 

AIRES PRIMO FILHO Endereço: RUA VINTE E UM, 19, QUADRA 14, LOTE 

19, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: 

NIVALDA SANTOS PRIMO Endereço: RUA VINTE E UM, 04, QUADRA 14, 

LOTE 04, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: 

MARIA AIRES OLIVEIRA Endereço: RUA VINTE E UM, 13, QUADRA 21, 

LOTE 13, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: 

ANTONIO SANTOS AIRES Endereço: RUA VINTE E UM, 04, QUADRA 30, 

JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: SARA 

SANTOS PRIMO Endereço: RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, 43, RUA G, S/N, 

QUADRA 20, CASA 43, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-900 Nome: ISAIAS SANTOS PRIMO Endereço: AVENIDA 
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GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 3877, LADO PAR, RES. 

PQ. CHAPADA IMPERIAL, BL.C, AP.106, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-800 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID N. 13417067), e tomar as providências que 

entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de maio de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036119-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA DA SILVA COSTA TODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS PEREIRA LEMOS (REQUERIDO)

M. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA OAB - 843.337.661-68 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036119-41.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MIDIA 

DA SILVA COSTA TODA Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 26, 

COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-000 PARTE REQUERIDA: Nome: 

M. P. L. Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 661, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-235 Nome: ISIS PEREIRA LEMOS Endereço: 

RUA CORSINO AMARANTE, 661, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-235 Nome: ELANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA Endereço: RUA 

CORSINO AMARANTE, 661, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-235 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID N. 13422249), e tomar as providências que 

entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 30 de maio de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1067081 Nr: 54098-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5.906/MT

 Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, na qual houve 

a prolação de sentença de mérito, julgando parcialmente procedente os 

pedidos iniciais (fls. 146/149), devidamente transitada em julgado (fls. 

152).

Agora o requerido, ora exequente, pretende ver satisfeita a partilha dos 

bens estabelecida, por meio do cumprimento da sentença, em todos os 

seus termos (fls. 201/203).

Contudo, o exequente, antes de prosseguir com as medidas cabíveis para 

efetivar a partilha dos bens, conforme estabelecido na sentença, pretende 

a intimação da executada, para “manifestar se possui interesse de 

estabelecer uma composição, acerca da partilha dos bens partilhados na 

sentença, com juros e correção monetária”.

Portanto, intime-se a requerente, ora executada, por meio de seu 

advogado já constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste se possui interesse na composição acerca dos bens que 

restaram partilhados por sentença, já devidamente transitada em julgado, 

sob pena de prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Devidamente intimada, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da 

executada, vistas ao exequente, e após, conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1165088 Nr: 37965-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDCV, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGERIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5.933 - B MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Interdição c/c Internação Compulsória, em que 

realizada audiência de entrevista (fls. 30), o Requerido respondeu às 

perguntas que lhe foram feitas e manifestou que não pode ficar internado, 

pois tem que trabalhar para pagar pensão ao filho; que ele iria impugnar a 

ação.

Ainda, na mencionada audiência de entrevista, restou consignado o 

encaminhamento da Requerente e do Requerido, para o setor psicossocial 

deste Juízo, para o acompanhamento necessário.

Decorrido o prazo da impugnação, foi nomeada a d. Defensoria Pública 

para atuar na defesa do Requerido, que manifestou contrariedade ao 

pedido inicial às fls. 45/45-v.

Realizados os estudos necessários, com o parecer favorável à internação 

do Requerido, a representante do Ministério Público também ratificou pela 

internação compulsória deste, no Hospital Adauto Botelho, ou em qualquer 

outra instituição de saúde pública ou particular (fls. 68/69).

Breve relatório. Decido.

Verifica-se dos autos, que a Requerente pretende a internação 

compulsória do requerido no Hospital Adauto Botelho, ou qualquer outra 

instituição de saúde publica ou privada, de onde decorre que o tratamento 

se dará às expensas do Estado de Mato Grosso.

Portanto, nota-se o interesse do ente Estadual, no processamento da 

presente ação, tendo em vista que, as custas, decorrentes da internação, 

serão por este suportada.

A competência para processar e julgar as ações em que haja o interesse 

do Estado é absoluta, cabendo às varas especializadas da Fazenda 

Pública.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE 

QUÍMICO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.

 1. Deve ser processada em Vara de Fazenda Pública a ação cominatória 

que visa à imposição de obrigação de fazer ao ente estadual, consistente 

na internação compulsória de dependente químico.

 2. A medida de internação compulsória prescinde de prévia interdição 

judicial do paciente.

 3. Competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e 

Autarquias. (TJ/MG - Conflito de Competência 1.0000.12.118866-8/000, 

Rel. Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2013, 

publicação da súmula em 24/04/2013).

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE - DEVER 

DO ESTADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – 

CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória que visa a 

submissão de dependente químico a tratamento, sob as expensas do 

poder público, diz respeito ao direito à saúde, razão pela qual a 

competência para julgamento é da Vara Especializada da Fazenda Pública. 

Deve-se considerar, ainda, que a discussão posta na lide não está 

relacionada ao estado da capacidade civil da enferma, o que afasta a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(TJMT, CC 66139/2014, Relator: DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, Data do Julgamento: 02/10/2014).

Portanto, este Juízo é absolutamente incompetente para processar a 

presente ação, pois trata-se de incompetência em razão da matéria.
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Ainda, a cumulação dos pedidos, na forma como requerida na petição 

inicial, é inadmissível, eis que encontra impedimento no que dispõe o art. 

327, §1º, inciso II, do CPC.

Desta forma, o pedido de internação compulsória, deve ser ajuizado 

perante o Juízo competente.

AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

DEPENDENTE QUÍMICO - AJUIZAMENTO NA VARA DE FAMÍLIA - PEDIDO 

DE INTERNAÇÃO À EXPENSA DO ESTADO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS PARA CUMULAÇÃO DE 

PEDIDOS A cumulação de pedidos num único processo só é permitida se o 

juízo for competente para conhecer de todos eles. (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento Cv 1.0024.12.200515-0/001, Rel. Des.(a) Armando Freire, 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 

11/04/2013).

 Desta forma, indefiro o pedido de internação compulsória, nestes autos, 

devendo a Requerente ingressar com ação própria, no Juízo competente.

 Com relação ao pedido de interdição, matéria atinente ao Direito de Família, 

considerando a necessidade de perícia médica, a fim de avaliar a 

capacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, conforme 

dispõe o art. 753, do CPC, determino a realização de perícia médica do 

Requerido, a qual deverá ser realizada na Gerência de Psiquiatria Forense 

da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal (Rua Parecis, esquina com 

Av. Gonçalo Antunes de Barros, s/n – Bairro Carumbé), ficando, desde já, 

designada a data de 26/11/2019 a partir das 08:30 horas, por ordem de 

chegada.

Registra-se, nesta oportunidade, que mesmo diante da urgência que o 

caso requer, não foi possível agendar a perícia para data mais próxima, 

não havendo possibilidade nem mesmo de um “encaixe”. Segundo 

informações prestadas por Alice de Souza Soares, servidora do IML - 

Instituto Médico Legal, que informou ainda, que pela referida perícia existe 

apenas um médico responsável.

Nomeio, para tanto, como perito Judicial o Dr. Alexandre Sousa Lima 

Falconi, que atua no IML – Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, 

Carumbé, telefone 3613-1208), para proceder ao exame do Interditando, 

mormente, para atestar quanto à efetiva possibilidade de o Requerido gerir 

a sua própria pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes 

quesitos:

 1) – O Interditando é portador de alguma anomalia psíquica ou deficiência 

física?

 2) - Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é 

permanente ou transitória?

 3) - A anomalia/deficiência o torna absoluta ou relativamente incapaz de 

exercer os atos da vida civil?

4) - Em razão da referida anomalia/deficiência, tem o Interditando 

condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua 

pessoa e administrar seus bens?

 5) - Outros esclarecimentos que o Sr. Perito entenda importante para 

melhor apreciação da situação do Interditando, mormente no que diz 

respeito à necessidade ou não de sua interdição (total ou parcial), no 

sentido de cumprir o que determina o art. 753, 2º do CPC: “O laudo pericial 

indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela”.

 O laudo deverá ser juntado aos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

após a realização da perícia.

Juntado o laudo pericial, nos termos do art. 754 do CPC, ouça os 

interessados e após, conclusos.

Intime-se a Requerente pessoalmente acerca da data designada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 823935 Nr: 30014-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATC, SJGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O bem imóvel objeto da penhora foi vendido, após o ajuizamento da 

ação, citação do agravado e longa tramitação do feito, o qual está, 

inclusive, em fase de cumprimento de sentença. Uma vez configurada a 

hipótese do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil, e restando 

evidenciada a má-fé do executado (Súmula n.º 375 do STJ), impõe-se o 

reconhecimento da existência de fraude à execução. Hipótese em que o 

agravado, no curso do processo e após a indicação do bem à penhora 

pela agravante, vendeu o imóvel, sem qualquer indicação de que 

possuísse outros meios de saldar o débito. Impositiva a aplicação da multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, ante o reconhecimento de fraude 

à execução, hipótese expressamente prevista no art. 600, inc. I, do CPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065773913, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 24/09/2015).Portanto, 

pela prática de conduta atentatória à Dignidade da Justiça, por fraude à 

execução (art. 774, I, do CPC), arbitro multa em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do débito ora executado, a qual será revertida em proveito 

do próprio exequente, exigível nestes mesmos autos (art. 774, parágrafo 

único, do CPC).Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atualizar o valor da dívida de alimentos, e indicar outros bens do 

executado, passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

processo.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me à 

conclusão.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 940793 Nr: 55062-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV, FDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que há interesse de incapaz, colha-se o parecer do 

representante do Ministério Público, voltando, em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1293161 Nr: 5881-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAK, RAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES VINICIUS DE MATOS 

MOURA - OAB:24011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Considerando que a 

questão envolve interesse de criança, estando ausente a Requerente, 

embora intimada na pessoa de seu advogado, entendo conveniente e 

redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 12/07/2018 às 

13:40 horas, saindo os Requeridos e sua douta patrona intimados para 

comparecerem. Intime-se a parte Requerente, através de seu advogado e 

pessoalmente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor (artigo 344 do CPC). Deve o Oficial da diligência utilizar das 

regras dispostas no art. 212, §2º, do CPC. Sem prejuízo das providências 

acima, acolho o requerimento da representante do Ministério Público e 

determino seja realizado um estudo social para constatação da atual 

situação da menor e das partes no sentido de melhor subsidiar decisão a 

ser proferida nestes autos, cujo laudo deve ser juntado no prazo de 30 

(trinta) dias para, quando da realização da audiência já ter as informações 

necessárias nestes autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773748 Nr: 26912-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFS, IFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 (...) À vista disso, prosseguiu-se com a presente execução, procedendo 

à avaliação do automóvel (fls. 113), e, por conseguinte, a determinação da 

venda do bem em hasta pública (fls. 120).O veículo foi arrematado 

conforme auto de arrematação de fls. 130, pelo valor de R$8.000,00.O 

valor arrematado foi depositado em uma conta judicial (fls. 132).A 

exequente requereu a liberação em seu favor, do valor arrecadado com a 

arrematação do bem (fls. 139).No entanto, tal medida não pode ser 

atendida, por ora, tendo em vista que foi vendido apenas os direitos sobre 

o veículo alienado fiduciariamente e, conforme manifestação da própria 

exequente às fls. 126, o pretendido era pagar o débito da alienação, e o 

que sobrasse, seria utilizado para pagar o débito executado.Assim, 

oficie-se o Banco Fiduciário, o que deve se dar por meio de Oficial de 

Justiça, para, no prazo de 03 (três) dias, prestar as informações 

necessárias acerca do veículo arrematado, valor pago, valor ainda devido, 

e demais informações que entender pertinentes, tendo em vista a urgência 

do caso.Ainda, intime-se arrematante, no endereço constante do auto de 

arrematação de fls. 130, para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se irá assumir a dívida com o credor fiduciário (Banco Bradesco), relativo 

ao bem arrematado, sob pena de cancelamento da praça.Enquanto isso, 

em relação ao valor arrecadado do bem, promovam-se as medidas 

necessárias, para a sua vinculação a uma subconta neste 

processo.Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1086997 Nr: 4733-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSOD, EAD, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JÚNIOR - OAB:20.937/MT

 Vistos, etc...

 Cuida-se de pedido de Cumprimento de Sentença, no qual se verifica que 

foi decretada a prisão do Executado, fls. 30/31.

O Exequente foi recolhido ao cárcere, conforme resposta de ofício 

expedido pela autoridade policial de fls. 99.

Às fls. 104/109, o executado juntamente com a representante legal dos 

exequentes, apresentou acordo quanto ao parcelamento do débito ora 

executado, e a suspensão da presente ação, até o cumprimento cabal da 

dívida.

Requereram ao final a homologação do acordo, bem como a imediata 

expedição de alvará de soltura em favor do executado.

 Às fls. 111/112, foi juntada a procuração da representante legal dos 

exequentes outorgada a advogada do executado.

É o relatório. Decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, pelo 

que, HOMOLOGO o acordo de fls. 107/109, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Considerando o acordo homologado, suspendo os efeitos da decisão que 

decretou prisão do Executado nestes autos, sem prejuízo de 

restabelecimento se evidenciada a necessidade.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura em favor do Executado, a ser 

cumprido, se por outro motivo não estiver preso.

 Determino, ainda, para fim de cumprimento do acordo, a suspensão do 

presente processo, cientificando as partes de que decorrido o prazo, não 

havendo manifestação, deverá ser o feito concluso para sentença de 

extinção.

Ciência aos doutos patronos das partes e ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1024737 Nr: 34168-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRFDN, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, LARISSA DO PRADO AMARAL - 

OAB:21.693/MT, LARISSA DO PRADO AMARAL - OAB:21693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 84368918134, Rg: 0673904-0, Filiação: Maria de Jesus Queiroz e 

Abel Pereira do Nascimento, data de nascimento: 08/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Paraiso do Tocantins-TO, vigilante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimação do executado para efetuar o pagamento do valor 

fixado na sentença no prazo de 15 (quinze) dia, sendo que se não for 

efetuado em tal prazo, incidirá em multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Exoneração de Alimentos com 

Pedido de Antecipação de Tutela. O autor alega que sempre pagou a 

pensão alimenticia de forma regular em dia, mas no ano de 2008, 

encontrou-se desempregado e ocorre que atualmente consta-se mudança 

substantiva no susbstrato fático da relação alimenticia em questão. e já 

possui 18 anos de idade e não encontra-se estudando. Assim 

considerando os fatos narrados o autor requer a exoneração de 

alimentos.

Despacho/Decisão: Ocorrência: Aberta a audiência, foi requerido pelo 

douto patrono da Requerida a juntada de procuração. Continuando, depois 

de ter este Juiz esclarecido às partes sobre a necessidade de se fazer 

um acordo neste ato, proposta a tentativa de conciliação, esta logrou 

êxito, nos seguintes termos: Considerando a existência de uma ação de 

execução, de código nº 803599, perante o juízo da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões, desta Comarca de Cuiabá-MT, onde houve 

acordo entre as partes em que o Autor desta ação falta pagar 15 (quinze) 

parcelas no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para 

liquidação do débito; considerando a existência de execuções de códigos 

nº 932329 e 930328 em tramitação perante o Juízo da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca de Cuiabá-MT, estimando-se o valor destas 

duas ultimas execuções em R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), 

convencionam que o Autor pagará o restante das parcelas da primeira 

execução (quinze parcelas) no valor de R$450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais). Após, pagará mais 07 (sete) parcelas no valor de 

R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para liquidação das duas 

ultimas execuções citadas em tramitação perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Além do pagamento dessas 

parcelas, o Autor continuará pagando mensalmente o valor equivalente a 

25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo a titulo de alimentos para a 

Requerida Kessya Regina Foscarini do Nascimento, a ser descontado em 

folha de pagamento, inclusive sobre o 13º salário e depositado em conta a 

ser indicada. Convencionam que após o pagamento integral dos débitos 

das execuções acima mencionadas o valor dos alimentos passarão a ser 

o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, inclusive 

sobre o 13º salário, a ser pago mediante desconto em folha de 

pagamento, e depositado na conta a ser indicada. Convencionam que em 

caso de perda do vinculo empregatício o Autor passará a pagar o valor 

até o dia 10 (dez) de cada mês mediante depósito na conta acima. 

Convencionam que o pagamento dos alimentos serão efetuados até que a 

Requerida Kessya Regina Foscarini do Nascimento complete 24 (vinte e 

quatro) anos ou venha a colar grau no curso de psicologia junto à Unic, o 

que ocorrer primeiro. O pagamento das parcelas acima mencionadas 

também serão feitas através de desconto em folha de pagamento, neste 

caso, excluindo o desconto sobre o 13º salário, e o não pagamento de 

qualquer das parcelas importará no prosseguimento da respectiva 

execução. Fica o douto patrono da Requerida responsável em pedir a 
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suspensão das execuções mencionadas neste termo em tramitação 

perante o Juízo da 2º Vara Especializada de Família e Sucessões. Fica 

desde já o Autor exonerado do pagamento dos alimentos em relação a 

falecida Kenya Rejane Foscarini do Nascimento, obrigação esta cessada 

desde a data do falecimento da mesma. Ouvido o Ministério Público, opinou 

pela homologação. Foi então proferida Sentença: Vistos, etc... Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas 

partes e tendo o acordo efeito de sentença julgo extinto o feito com 

fundamento no art. 269, III, do CPC. Sem custas por ser o Requerente 

beneficiário da justiça gratuita, cujo benefício estendo a Requerida, face 

ao acordo entabulado. Publicada em audiência, saindo os presentes 

devidamente intimados. Registre-se. Desistem do prazo recursal. 

Arquivem-se com as cautelas de estilo. Nada mais havendo a registrar, o 

MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ Brenda Paiter 

Boscardin, que o digitei e subscrevi. (audiência encerrada às 15:05 

horas). Patrono das Requeridas Requerida Requerida Estagiários

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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 19 de março de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085780 Nr: 4173-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMG, SCMG, DFNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO GUIMARÃES DA SILVA, Filiação: 

Generoza Barbosa G. da Silva e Alacrino Salvador da Silva, brasileiro(a), 

Telefone 65-9293-1386. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do executado para no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 652 Caput do CPC) .

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Execução de Alimentos , que 

apesar de sentenciado o executado não cumpriu sua obrigação com seu 

dever de sustento das filhas, desde o mês de agosto de 2015, e em razão 

disso, a presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Cite-se e intime-se o executado, para no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor executado, R$ 

1.377,92 (mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) 

fls. 05, bservando-se o disposto no art. 652 do Código de Processo Civil. 

Se não for efetuado o pagamento no prazo fixado, fica desde já, deferida 

a penhora via Bacenjud na forma requerida e se positiva, lavre-se o termo 

e intime-se o Executado. Sendo negativa, certifique-se e intime-se o Oficial 

da diligência para, munido da segunda via do mandado (CNGC), ou 

desentranhando-se o mandado juntado, se for o caso, proceda-se o 

Oficial de Justiça de imediato à penhora e avaliação de bens, lavrando-se 

o respectivo auto ou termo em se tratando de imóvel e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade o executado. Recaindo a penhora em 

bens imóveis, intime-se também, havendo, o cônjuge do executado (art. 

655, § 2º, do CPC). Não sendo possível à(s) intimação(ões), certifique-se 

detalhadamente o Sr. Meirinho as diligências realizadas (art. 652, § 1º e 

5º, do CPC). Em se tratando de penhora de bens móveis, deverá o Oficial 

de Justiça incumbido da diligência atentar-se para a previsão do artigo 

649, incisos II e III, do CPC. O executado poderá oferecer embargos no 

prazo legal de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do 

mandado de citação. Não encontrando o devedor, o Oficial de Justiça 

arrestar-lhe-á, tantos bens quanto bastem para garantir a execução, 

diligenciando-se nos termos do artigo 653, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Sendo, que nesse caso (arresto) o(a) credor(a) deverá 

atentar-se, ainda, para a dicção do art. 654, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, se estritamente necessário fica desde já deferido os 

benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. Às providências, após, voltem os 

autos imediatamente conclusos. Intime-se e 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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 19 de março de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098755 Nr: 10085-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSC, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOPHIA 

DORADO - OAB:20.343/MT

 Vistos, etc... Trata-se de cumprimento de sentença, relativo à obrigação 

de prestar alimentos, pelo procedimento do art. 528, do CPC, no qual o 

executado devidamente intimado a pagar o débito alimentar, manifestou às 

fls. 79/79-v, informando que efetuou o pagamento da dívida exigida. Em 

seguida, o exequente, às fls. 81/82 manifestou informando que o 

pagamento efetuado foi parcial, vez que o executado deixou de adimplir 

com o valor das prestações que se venceram no decorrer do processo, 

pelo que, requereu a intimação do executado, para pagar o remanescente 

da dívida. Assim, antes de qualquer decisão mais drástica, ante a 

atualização do débito apresentado pelo exequente, entendo conveniente e 

determino a intimação do Executado, por meio de seu advogado 

constituído, para que este, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao 

pagamento da dívida alimentar, comprove que já o fez, ou, ainda justifique 

a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

pelo prazo de 01 (um) até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, § 7º, 

do CPC: “(...) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Após, vista à 

parte Exequente, ao Ministério Público e voltem-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1053038 Nr: 47897-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:14.797/MT

 Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, ajuizada por B.R.C.A., 

representada por sua genitora Marina Caparelli, em face de Nivaldo Alves 

de Barros, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial, fls. 04/05.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/13.

 A Exequente informou que o Executado efetuou o pagamento total do 

débito alimentar executado nestes autos e requereu a extinção do feito, 

fls. 73.

Relatei. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento da dívida conforme informado pela parte 

Exequente, impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 

924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias. Sem custas.
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P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1178555 Nr: 43330-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDSB, AAGDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA - 

OAB:16.634/MT, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte autora para manifestar, sobre 

a juntada de fls. 308/313, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1130520 Nr: 23241-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 23241-38.2016.811.0041

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSINELY ALTARIZE CAMPOS LEMES E SILVA

PARTE RÉQUERIDA: MARIO MARCIO DA SILVA

INTIMANDO: ROSINELY ALTARIZE CAMPOS LEMES E SILVA

FINALIDADE: INTIMAR A EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR ACERCA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FLS. 76, 

DEVENDO, PARA TANTO, PROCURAR SEU ADVOGADO.

RESUMO DA INICIAL: ROSINELY ALTARIZE CAMPOS LEMES E SILVA, 

propôs Ação de Execução de Título Judicial em face de MARIO MARCIO 

DA SILVA, onde requereu que o Executado efetuasse pagamento de 

prestações de financiamento, referente aos meses de setembro de 2015 e 

janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2016, no montante de R$ 1.585,54 

(um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos).

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Atento ao noticiado e postulado pela 

Exequente às fls. 58/59, ressalto, antes de tudo, que o presente 

cumprimento de sentença pelo rito expropriatório é referente ao débito das 

prestações relativas ao imóvel financiado junto a Caixa Econômica 

Federal, onde ficou o Executado, através de acordo, obrigado a adimplir 

as parcelas, o que, no entanto, não o fez.Logo, os valores em atraso, 

referente à pensão alimentícia das filhas menores e das despesas com 

medicamentos, sob pena de prisão, fls. 59, não poderá ser 

cobrado/executado, nestes autos, isso porque o entendimento prevalente 

desde quando vigente o CPC/73 e agora no CPC/15 (art. 780) é no sentido 

de que é inviável a cumulação quando se tratar de procedimentos-ritos 

diversos, ainda que se trate de “cumprimento de sentença” e não de 

ação/execução autônoma.Neste sentido, aliás, é o posicionamento da d. 

Maria Berenice Dias mesmo depois da vigência do CPC/15. Vejamos: 

“Havendo parcelas antigas e atuais, não conseguiu o legislador encontrar 

uma saída. Continua sendo indispensável que o credor desencadeie duplo 

procedimento...” (in www.mariaberenice.com.br – A citação do devedor 

de alimentos no novo CPC).Contudo, caso permaneça o interesse da parte 

Exequente quanto ao cumprimento de sentença em relação ao rito 

coercitivo, no que concerne aos alimentos em atraso devidos às filhas e 

das despesas com o pagamento de medicação, deverá ser proposto um 

novo pedido, com sua autuação em apartado, mormente por questão de 

praticidade, evitando-se tumulto no processamento e maior delonga na 

tramitação do cumprimento de sentença.No mais, considerando que a 

Exequente desconhece bens de propriedade do Executado, acolho o 

pedido e que se expeça o necessário (certidão para protesto e ofício para 

inscrição no SERASA), a fim de atender a pretensão da parte Exequente, 

fazendo constar apenas os dados estritamente necessários do Executado 

e que se trata de dívida referente à execução.Antes, porém, deve a 

Secretaria deste Juízo atentar se constam dos autos todos os dados 

necessários ao cumprimento desta decisão, tais como endereço e CPF do 

executado (inclusive intimando-se a parte Exequente para complementar, 

se for o caso), em observância ao que fora acima determinado. Oficie-se, 

ainda, ao Ministério do Trabalho e Emprego solicitando informações acerca 

da existência ou não de vínculo empregatício do Executado.Quanto ao 

pedido da liberação do valor de R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta 

e sete centavos), esclareço, nesta oportunidade, que não será possível, 

posto que tal valor não foi penhorado, conforme se verifica às fls. 

53.Outrossim, para fins de prosseguimento do feito, expeça-se novo 

mandado de penhora, avaliação e intimação, observando-se o endereço 

indicado às fls. 65.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 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, Milena Vanni Holpert, 

digitei.

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

Marya Santana de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1293873 Nr: 6143-69.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCP, CCDS, KBF, AAP, AAP, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003578-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALEXANDRE GONCALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1003578-18.2018.8.11.0041 Ação: 

Ação de Execução de Obrigação de Fazer c/c Pagar quantia certa e 

Danos Morais Vistos, etc... Trata-se de ação nominada como “Ação de 

Execução com Obrigação de Fazer, entrega de coisa c/c Danos Morais e 

Materiais e Pedido de Tutela Antecipada”, na qual a Exequente pretende, 

com fundamento nos art. 784, II, IV, XII do CPC, o retorno à sua posse do 

veículo RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.0, PLACA: OBR5069/MT; o 

pagamento de todos os débitos do mencionado veículo pelo Executado 

(multa, licenciamento, IPVA e seguro DPVAT); a inclusão das multas junto 

ao DETRAN, para o nome do executado; e a condenação do executado em 

danos morais. Para tanto, a Exequente fundamenta-se no título do Id n° 

11796218, que foi devidamente homologado por sentença (Id n° 

11796249), no qual reconheceu e dissolveu a união estável havida entre 

as partes, bem como, partilhou os bens adquiridos durante a constância 
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da união. Ocorre que, para ver satisfeitas tais obrigações, a Exequente 

utiliza-se de fundamento legal inadequado ao fim a que se destina, vez 

que pretende a execução das obrigações lá impostas, por meio de 

execução de título extrajudicial (art. 784 e ss. do CPC). O presente caso, 

na verdade, trata de cumprimento de sentença, com fundamento nos art. 

513 e ss. do CPC, vez que, conforme sentença homologada, tal acordo 

constituiu título executivo judicial (Id n° 11796249). Assim, deverá a 

exequente emendar a petição inicial, adequando os seus pedidos, com a 

correta fundamentação legal pertinente ao caso, conforme dispõe o art. 

319, III, do CPC. Além disso, deverá a Exequente optar por um dos pedidos 

requeridos, pois somente é possível a cumulação dos pedidos, quando o 

procedimento for adequado para todos (art. 327, §1º, III, do CPC), o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a pretensão da exequente, para o 

recebimento dos valores despendidos com o veículo, referente as multas, 

débitos e impostos, que era de obrigação do executado, deve se dar por 

meio do cumprimento de sentença, pelo procedimento de pagar quantia 

certa (art. 513, do CPC), tanto que a Requerente juntou planilha do débito 

com a petição inicial. Quanto à pretensão de restituição do veículo, 

conforme constou do acordo, caso não adimplido pelo executado, deve se 

dar pelo cumprimento de sentença, relativo à obrigação de fazer/entregar 

coisa, nos termos do art. 536 e ss. do CPC. Assim, deverá a exequente 

optar por um dos pedidos, pois, novamente, somente é possível a 

cumulação dos pedidos, quando o procedimento for adequado para todos 

(art. 327, §1º, III, do CPC). Por fim, adianto desde já que, com relação ao 

pedido de inclusão das infrações de trânsito, para o nome do executado, 

que, segundo a exequente, foram cometidas por ele, não é competência 

desta Vara de Família tal averiguação, devendo a exequente se valer dos 

meios cabíveis, junto ao órgão de trânsito (DETRAN). Portanto, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, esclarecendo sua pretensão nestes autos, adequando o seu 

pedido, com a correta fundamentação legal, sob pena de indeferimento da 

exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013795-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013795-23.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação, se for o caso. 

Atento ao que consta dos autos, até o momento, é possível o 

processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do 

CPC, ressalvada a possibilidade de prosseguimento como inventário 

ordinário ou arrolamento comum, art. 664 do CPC. Assim sendo, nomeio 

inventariante a Requerente LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, e, embora 

dispensável (art. 659 do CPC), havendo necessidade, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, mediante simples requerimento, em cinco dias, na 

Secretaria judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões 

negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a sentença, 

tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, 

não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, 

ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” E mais, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove a existência ou não de registro de testamento em 

nome do de cujus, em observância do Provimento n. 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo e análise dos 

demais pedidos formulados na inicial, incumbe, primeiramente, à 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial conforme 

Provimento 56/2016-CNJ, em relação a testamento, ratificando ou 

retificando as declarações apresentadas, com a indicação ou confirmação 

do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e plano de partilha, quota-parte de 

cada herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância, ainda, do artigo 

1829 do Código Civil. Após se houver testamento ou interesse de incapaz, 

art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014505-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMA DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

YAMEN DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT0005267D-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1014505-43.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de expedição de Alvará 

Judicial, objetivando o levantamento dos valores deixados em conta 

bancária, saldo de FGTS, PASEP, PIS, créditos referentes à URV e/ou 

outros por ventura existentes em nome da falecida, o qual foi distribuído 

para este Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões, por 

sorteio, Evento n. 15395199. Todavia, verifica-se que conforme noticiado 

pela Requerente tramita perante a 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca a ação de Inventário de n. 

1035385-90.2017.8.11.0041 - Pje. Desta feita, o Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca é prevento para 

análise do pedido aposto nesta ação, senão vejamos: “(...) O juiz que 

analisou a ação de inventário está prevento para o julgamento de todas as 

questões supervenientes relacionadas aos bens do "de cujus". Surgindo 

novos valores a serem partilhados, estes devem ser discutidos nos autos 

da ação de inventário, a título de sobrepartilha”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.14.044280-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2016, publicação da súmula em 

01/03/2016) Assim, declaro a incompetência deste Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, para processar e julgar a presente 

ação, e declino a competência em favor da 3ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora 

as anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e 

cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009615-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MENDES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO OAB - PB13461 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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 n° 1009615-95.2017.811.0041 Ação: 

Divórcio c/c Alimentos e Guarda Vistos, etc... EDINETE RODRIGUES 
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FERREIRA, qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda e Regulamentação de Visitas, tendo 

no polo passivo da relação processual GERALDO MENDES FERREIRA, 

igualmente qualificado, alegando, em síntese, que se casou com o 

Requerido, sob o regime da comunhão parcial de bens, em 03/12/2009; 

que em razão da “incompatibilidade” entre as partes, estão separados de 

fato, há seis meses; que as partes não adquiriram bens na constância do 

casamento; que da união adveio o nascimento de duas filhas, S. R. F. e J. 

R. F., ambas menores de idade; que pretende a fixação da guarda 

compartilhada, com a regulamentação das visitas ao pai, de forma livre, 

atendidos os interesses do genitor que reside em outro estado, e, 

sobretudo, das crianças; pretende a fixação de alimentos, em favor das 

filhas, no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo 

vigente; e, ao final, requereu a decretação do divórcio, autorizando a 

Requerente a utilizar o seu nome de solteira. Requereu, ainda, os 

benefícios da justiça gratuita; a citação do Requerido; protestou pela 

produção de provas; deu à causa o valor de R$6.746,40 (seis mil 

setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); e juntou os 

documentos do Id n° 5806177 a 5806243. Despacho inicial no Id n° 

5841995, que fixou alimentos provisórios às filhas, no montante de 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo vigente; fixou provisoriamente a 

guarda compartilhada das menores, com a residência destas no lar 

materno, resguardado o direito de visitas do Requerido; e designada 

audiência de tentativa de conciliação. Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação no Id n° 8151380, alegando, “preliminarmente”, a 

inépcia da inicial, vez que não encontra respaldo legal a pretensão da 

Requerente, quanto “a não divisão dos bens adquiridos na constância do 

casamento”; impugnou o valor dado à causa; que a soma dos bens a 

partilhar, totaliza um montante superior a R$100.000,00, constituído por um 

imóvel localizado na cidade de Patos/PB e um imóvel residencial onde a 

Requerente atualmente reside com os filhos; impugnou a gratuidade da 

justiça concedida à Requerente; que o Requerido colabora mensalmente 

com o valor de R$300,00; que o Requerido não tem condições de arcar 

com o valor pleiteado pelas alimentadas, pois trabalha como vendedor de 

picolé, auferindo uma renda não superior a R$400,00; que atualmente tem 

condições de pagar mensalmente a importância de R$150,00. Audiência 

de conciliação que restou inexitosa, ante a ausência do Requerido, 

embora tenha sido devidamente intimado (Id n° 9300967). Impugnação à 

contestação (Id n° 9301399). Manifestação Ministerial no Id n° 9423325, 

para que seja realizado estudo social do caso, bem como, a designação 

de audiência de instrução para análise da controvérsia. Despacho 

saneador, no qual rejeitou as preliminares arguidas pelo requerido; 

indeferiu a impugnação do valor dado à causa; concedeu a gratuidade da 

justiça ao Requerido; fixou os pontos controvertidos; e designou audiência 

de instrução para dirimir a controvérsia (Id n° 10052713). Audiência de 

instrução, na qual restou prejudicada a tentativa de conciliação, ante a 

ausência do Requerido, embora devidamente intimado; o patrono da 

Requerente manifestou não ter mais provas a serem produzidas, vez que 

a comprovação dos bens se faz por meio de prova documental; e, por fim, 

reiterou os pedidos da inicial (Id n° 10879905). Manifestação do Ministério 

Público no Id n° 11034662, pela decretação da revelia do Requerido, e a 

decretação do divórcio das partes. É o relatório. Decido. Primeiramente, 

para a decretação do divórcio, basta tão-somente a demonstração de 

vontade de uma das partes em dissolver o vínculo conjugal, sendo 

desnecessária a demonstração de lapso da separação de fato, a teor da 

nova redação dada ao art. 226, § 6º, da Constituição Federal. Dito isso, 

nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, não verifico óbice 

à imediata decretação do divórcio e apreciação dos demais pedidos, 

mesmo porque o Requerido não se insurgiu contra os termos do divórcio. 

No que tange a partilha de bens, embora não informado pela Requerente, 

foi suscitado em sede de contestação pelo Requerido, que foram 

amealhados bens durante a constância do casamento. Segundo o 

Requerido, as partes adquiriram dois imóveis residenciais, sendo um 

localizado no município de Patos/PB, e outro onde a promovente reside 

com os filhos, nesta capital. Ainda, a fim de comprovar suas alegações, o 

Requerido pugna pela expedição de ofícios às repartições públicas, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, a fim de verificar os bens imóveis 

em nome da Requerente. Ocorre que, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, 

a comprovação acerca dos fatos constitutivos do direito da parte é de 

quem alega, sendo, portanto, ônus que compete ao Requerido, do qual não 

se desincumbiu, quanto à alegação de aquisição dos bens durante a 

constância do casamento. Conforme documento juntado pelo próprio 

Requerido no Id n° 8151380, o aludido imóvel residencial localizado em 

Patos/PB foi adquirido pela Requerente, na data de 27/07/2009, ou seja, 

adquirido antes do início da vigência do casamento das partes, que 

ocorreu em 03/12/2009, devidamente livre e desembaraçado de qualquer 

ônus. Assim, adquirido o imóvel antes da constância do casamento, e não 

havendo qualquer comprovação de esforços do Requerido, incabível a 

partilha do bem. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. 

PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. Pelo regime da 

comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do 

casamento devem ser partilhados igualitariamente, ainda que registrados 

em nome de apenas um dos cônjuges. Restando incontroverso que o 

veículo descrito nos autos foi adquirido no curso do matrimônio, impõe-se 

a sua divisão igualitária, a despeito da tese vaga trazida somente nas 

razões recursais, de transferência da propriedade do automotor. 

Tratando-se de bem imóvel adquirido pelo varão antes do casamento, sem 

nenhuma contribuição da demandada, não há falar em partilha. Sentença 

confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072351299, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 31/05/2017). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. 

RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. Inadmissível a 

oferta, pelo autor, de reconvenção à reconvenção, tendo em vista 

tratar-se de uma das possíveis respostas do réu, único legitimado ativo 

para sua apresentação. Pelo regime da comunhão parcial, os bens 

adquiridos onerosamente na constância do casamento devem ser 

partilhados igualitariamente, ainda que registrados em nome de apenas um 

dos cônjuges. Comprovado que o bem imóvel foi adquirido pela virago 

antes do casamento, sem nenhuma contribuição do autor, impõe-se seja 

excluído da partilha. Ausente nos autos prova de valorização do bem 

imóvel durante o matrimônio, inviável a indenização ou compensação pelas 

benfeitorias realizadas. Descabe determinar a partilha do saldo bancário 

existente em conta conjunta da virago e seu genitor, porquanto 

comprovada sua utilização exclusiva pelo idoso, para recebimento de 

benefício previdenciário. Sentença confirmada, APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70069838522, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/03/2017). Com 

relação ao pedido de partilha do imóvel residencial localizado nesta capital, 

que, segundo o Requerido, foi adquirido na constância do casamento, 

também não merece prosperar. Isto porque, o Requerido sequer 

individualiza o bem a ser partilhado, ou ao menos, traz qualquer 

comprovação acerca da aquisição do aludido bem na constância do 

casamento. Assim, forçoso é pelo não reconhecimento dos pedidos de 

partilha de bens, pleiteados pelo Requerido, além do mais, caso o 

Requerido passe a provar suas alegações, nada impede que use de ação 

autônoma para tanto, uma vez que a partilha não impede a decretação do 

divórcio. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. 

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DA SEPARAÇÃO JUDICIAL A IMPEDIR 

A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA. Trata-se de ação de 

conversão de separação em divórcio. O réu/apelante, ao contestar, 

suscitou objeção ao pedido, alegando descumprimento de cláusula da 

separação judicial, segundo a qual, no seu entender, ele teria um crédito 

contra a apelada. A legislação atualmente em vigor, porém, não condiciona 

a decretação de divórcio à prévia partilha de bens. Logo, se nem o "mais" 

(divórcio sem efetivação de partilha) impede o divórcio, o "menos" 

(divórcio sem cumprimento de obrigação imposta quando da separação) 

também não pode impedir. De qualquer forma, a leitura da sentença de 

separação não revela nenhuma condenação e nenhuma imposição de 

obrigação para a apelada pagar, dar ou fazer alguma coisa em prol do 

apelante. A objeção alegada, portanto, simplesmente inexiste. A única 

questão referida na sentença de separação foi a determinação de partilha 

dos bens comuns, a serem apurados em liquidação de sentença, que 

nunca chegou a ser ajuizada por qualquer das partes. A liquidação, por 

evidente, era de interesse de ambos. De forma que, em tendo ambos sido 

inertes ao não ajuizarem a liquidação, um não pode agora alegar "inércia" 

contra o outro, como objeção ao decreto de divórcio. NEGARAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70068414507, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 31/03/2016). 

De igual forma, melhor sorte não assiste ao Requerido, em relação às 

dívidas, posto que sequer foram discriminadas. Em relação à guarda das 

filhas, pretende a Requerente a fixação da guarda na forma da lei, qual 

seja, compartilhada, mas mantendo-se a residência destas, no lar materno. 

Ao passo que o Requerido, pretende a concessão da guarda das filhas 
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em seu favor. O Requerido que sequer compareceu na audiência de 

instrução, não fez prova alguma de que as crianças ficarão melhor sob 

seus cuidados, ou que a mãe (Requerente) não dispõe de meios para o 

exercício da guarda. Portanto, não havendo prova em sentido contrário, 

tendo em vista que ambos estão aptos a exercer o poder familiar, deve a 

guarda ser estabelecida na forma da lei, qual seja, compartilhada, porém, 

já estando as filhas adaptadas ao lar materno, devem permanecer 

residindo com a mãe (requerente), da forma como já vem ocorrendo. 

Ainda, convém deixar esclarecido o conceito legal de guarda 

compartilhada, a fim de que não reste nenhum mal entendido e cada um 

dos pais conheçam seus direitos e obrigações. “Art. 1583. A guarda será 

unilateral ou compartilhada. § 1º Compreende-se ... por guarda 

compartilhada a responsabilidade conjunta e o exercício de direitos e 

deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns”. Portanto, a guarda compartilhada 

significa que os pais devem participar da vida dos filhos, opinando nas 

decisões de interesse destes, tal qual a escola em que vão estudar, qual 

atividade extracurricular vão fazer, enfim, participar de sua educação, de 

sua saúde, lazer, etc. À vista disso, a guarda compartilhada é a 

participação ativa de ambos os pais na vida das filhas, não tendo 

nenhuma relação com a posse das crianças. Em relação ao direito de 

convivência do pai (Requerido), estas devem ser fixadas de maneira livre, 

conforme sugerido pela Requerente, posto que é o que melhor atende as 

necessidades de ambas as partes. Assim, as visitas paternas, 

considerando que não há empecilho por parte da Requerente, deverão 

ocorrer de maneira livre, mediante aviso prévio e observadas as melhores 

condições para as crianças. Pode, ainda, o Requerido/pai exercer seu 

direito de convivência/visitação na primeira quinzena das férias escolares 

do final do ano letivo, alternando-se as quinzenas até o encerramento das 

férias deste período e na metade das férias escolares do mês de julho, 

com a retirada e devolução dos menores na casa da mãe; nos feriados, 

festas de páscoa, aniversário, dia das crianças, natal e ano novo serão 

também de maneiras alternadas, sendo certo que, os dias de férias acima 

podem ser ampliados/modificados, visando melhor atender os interesses 

das filhas. Em relação à pensão alimentícia destinada às filhas, conforme 

dispõe o art. 1.694, §1º, do CC, estes “devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, 

ficando, desta forma, ao prudente critério do juiz arbitrar o valor da 

pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto. No 

presente caso, a Requerente pretende a fixação da pensão alimentícia, no 

montante de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, ou seja, 

30% para cada uma das filhas. Ao passo que o réu argumenta que tal 

valor é demasiadamente elevado, já que está desempregado, 

sobrevivendo apenas de vendas de picolé, além do que a mãe das 

alimentadas seria uma comerciante de sucesso, com firma registrada, 

sendo capaz de prover melhor os alimentos às filhas, ofertando, deste 

modo, apenas, o montante de R$150,00. Pois bem, primeiramente, com 

relação a alegação de que a genitora das alimentadas seria uma 

comerciante de sucesso não prospera, visto que, conforme documento 

juntado no Id n° 9301399, o CNPJ informado refere-se a terceira pessoa 

alheia à lide. Não bastasse isso, as necessidades das filhas, que embora 

não tenham juntado comprovantes relevantes acerca de seus gastos, 

possui despesas nitidamente presumíveis, para crianças de sua idade, 

tais como gastos com alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer, e 

etc. Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “durante a menoridade, ou seja, até os dezoitos anos de idade, 

não é necessário que o alimentando faça prova efetiva da inexistência de 

meios próprios de subsistência, o que se presume pela incapacidade civil, 

estando o dever de alimentos fundamentado no poder familiar” (Resp 

1.312.706). Portanto, o ônus da prova, no presente caso, recai sobre o 

alimentante, que deverá comprovar os limites das suas possibilidades. 

RECURSO DE APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO 

BINÔMIO ALIMENTAR NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

PRESUMIDA DO ALIMENTANDO, EM RAZÃO DA MENORIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA, SENDO DESTE 

O ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO ARTIGO 333 , II DO CPC E ENUNCIADO 

DE N. 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. PRECEDENTES. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70047789540, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

17/10/2012). Quanto às possibilidades do Requerido (alimentante), ele 

informa que está desempregado, mas não junta ao menos sua Carteira de 

Trabalho, a fim de comprovar tal alegação. Em diligência do próprio Juízo, 

foi expedido ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego da Paraíba, a fim 

de verificar eventual vínculo empregatício do Requerido. Em resposta, foi 

informado que o último vínculo empregatício do Requerido foi neste mês de 

janeiro (Id n° 8151354). Portanto, embora o Requerido esteja formalmente 

desempregado, tal fato também não é suficiente para minimizar o dever do 

alimentante no sustento, ao menos digno, da prole que tem, já que, em se 

tratando de pessoa sadia e apta ao trabalho, deve ele se esforçar para 

manter o sustento, ao menos digno, da prole que tem. DIREITO CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLÊNCIA 

DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 1 a 2. [...]. 3. A situação atual de 

desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de alimentar perante 

seus filhos. Precedentes. 4. [...]. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 

(RHC 29.777/MG, Rel. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011). Direito civil e processual 

civil. Família. Recurso especial. Ação revisional de alimentos. Homologação 

de acordo em sentença sem manifestação prévia do Ministério Público. 

Prejuízo da criança evidenciado. Anulação dos atos processuais.- [...]. - 

Para além da circunstância provocada pelo desemprego na vida 

propriamente dita daquele que presta os alimentos, propagam-se os 

reflexos incidentes diretamente sobre aquele que os recebe, ante a 

utilização em larga escala do emprego informal no mercado de trabalho; a 

denominada relação sem vínculo empregatício repercute diretamente na 

forma de comprovação da renda do alimentante, que poderá, de diversas 

maneiras, esgueirar-se pelas beiradas da informalidade para eximir-se da 

obrigação alimentar, sob alegação de desemprego. Recurso especial 

provido, para anulação do processo, a partir da audiência em que 

homologado o acordo por sentença que reduziu os alimentos, considerado 

o princípio do melhor interesse da criança. (REsp 1058689/RJ, Rel. MIN. 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 

25/05/2009). Isto porque, as filhas não podem ser privadas de suas 

necessidades mais básicas, pela simples alegação de desemprego, 

justificando que sua situação financeira não possibilita o pagamento da 

pensão alimentícia, em um patamar ao menos razoável, caso contrário, 

estaríamos diante da paternidade irresponsável, o que não pode ser 

admitido. Assim, sopesando o binômio necessidade/possibilidade, tenho 

que o valor arbitrado a título de provisórios, de 60% (sessenta por cento) 

do salário mínimo vigente, ou seja, 30% para cada uma das filhas, a título 

de alimentos, atende os requisitos legais, havendo proporcionalidade. Pelo 

exposto e atento à manifestação ministerial, do Id n° 11034662, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão da Requerente, e o faço para com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF, decretar o Divórcio, desconstituindo o vínculo 

matrimonial, nos termos acima decidido, tudo para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução do mérito, 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. A Requerente voltará a usar o 

nome de solteira, conforme postulado na inicial. Condeno o Requerido no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.500,00, art. 85, §2º do CPC, ficando, todavia, suspensa a 

exigibilidade, em razão de ele fazer jus aos benefícios da justiça gratuita 

concedida no Id n° 10052713. Transitada em julgado, certifique-se, e 

expeça-se o necessário para fins de averbação no Cartório de Registro 

Civil competente. Após, arquivem os autos, com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. P.I.C.
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Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito dos de cujus Gumercindo 

Alves Corrêa e Rosa de Almeida Correa, Ids 10206430 e 10206482, tendo 

como inventariante nomeada a Requerente Terezinha Alves Martins, Id 

10214534, objetivando a homologação da partilha/adjudicação amigável 

apresentada nos autos. A inicial foi instruída com documentos, 

complementados mediante a comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome dos de cujus, Ids 12988225 e 12988231, e, 

formalização das renúncias, Id 12862427. É a síntese. Decido. Conforme 

relatado trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do 

CPC, por não haver divergência ou interesse de incapaz. Assim sendo é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos termos do art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Aliás, para que não restem dúvidas, de acordo com o artigo 659, 

§ 2º do CPC: “Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662”. Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte 

precedente: “Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que 

condicionou a expedição do formal de partilha à prévia concordância da 

Fazenda Pública. Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Artigos 659 e 

662, § 2º, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo 

provido.” (TJSP: RAI 2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). O e. 

TJMG já decidiu no mesmo sentido: “...Com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, descabe a determinação de juntada de certidão 

de homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após 

a homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, §2° e 662, 

§2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

r e f e r i d o  j u l g a m e n t o  c o n s t a  i n c l u s i v e  a  s e g u i n t e 

elucidação/fundamentação: “No CPC/73, para que houvesse a expedição 

do formal de partilha e expedição de alvarás, na forma do arrolamento 

sumário, era necessária a comprovação do pagamento de todos os 

tributos relativos aos bens do espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha, será lavrado 

o formal de partilha, e, em seguida expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, e, somente após será determinada a 

intimação do Fisco para o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se 

não bastasse, conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia 

Medina, inclusive em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código 

de Processo Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova 

lei processual, basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do 

tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito 

simplificado terá cabimento em função do valor dos bens apresentados 

para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter 

havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” 

(...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao 

CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e 

com fundamento no art. 2015 do Código Civil homologo por sentença, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de 

partilha/adjudicação, Id 10206430, e, em observância das renúncias, Id 

12862427, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). Observo, todavia, se 

for o caso, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), deverá ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026952-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEUS ADVOGADOS, 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 06/06/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. 

CUIABÁ, 30 de maio de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000582-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT0007931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. N. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

06/06/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de maio de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002648-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 
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MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

06/06/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de maio de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002737-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. M. S. I. (REQUERIDO)

P. E. H. S. I. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

06/06/2018 ÀS 17:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de maio de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000672-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. B. (AUTOR)

M. I. L. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. P. D. S. (RÉU)

M. C. C. D. M. (RÉU)

R. C. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

07/06/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de maio de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1104440 Nr: 12356-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA GLORIA 

GARCIA SILVEIRA, ANTONIO CARLOS GARCIA, ROSA MARIA GARCIA 

CUNHA, JOAQUIM MIRANDA GARCIA, LUIZ ANTONIO DA COSTA, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOARES, 

ANA MARIA GARCIA, ESPÓLIO DE HERMINIA POQUIVIQUE SOARES, 

JOÃO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR, JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

SOARES, JOCIANE AUXILIADORA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LUIZA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE PEREIRA 

BASSAN - OAB:19661/O, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1104440.

Defiro o requerimento da parte autora (fls. 527), determinando o 

levantamento da importância depositada, na forma pleiteada, devidamente 

corrigida, junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos 

presentes autos.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909119 Nr: 36231-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEPBN, MPB, MCCB, MLCB, MISBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:18.631/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329, MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - OAB:13.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 909119

Considerando os termos das Portarias n.º 723/724/725, que suspenderam 

os expedientes nas datas de 24, 25 e 28, por motivo de força maior (greve 

dos caminhoneiros), cumpre chamar o feito à ordem, para que não pairem 

dúvidas, a fim de anular o despacho de fls. 3.552, e com fundamento no 

art. 146, §1.º, do C.P.C., determino a autuação em apartado da petição de 

fls. 3.367/3.380 e documentos (fls. 3.381/3.502).

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 29 de maio de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1041437 Nr: 42254-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB, ZEPDOB, FAOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos observei que o laudo pericial juntado às fls.46/48 

constatou que o requerido é incapaz para todos os atos da vida civil, 

conforme já explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015), a deficiência , não se restringe mais os 

direitos da pessoa com deficiência de forma ampla e genérica, vez que lhe 

é assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).À vista disso, conclui-se que o requerido, deve ser submetido 

à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja 

assistido em relação aos atos de natureza negocial e patrimonial .Portanto, 

em face do exposto e por mais que dos autos consta, nomeio como 

CURADORES do requerido seus pais EMILSON ALEXANDRE 
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BOAVENTURA e ZENILCE EULALIA PAES DE OLIVEIRA BOAVENTURA o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, devendo 

ela assinar o termo de curatela assim que registrada a sentença, 

incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos negociais e 

patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador observar o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

Curatelado e do Curador, a causa da colocação em curatela, ou seja, a 

necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, em 

razão de ser acometido de transtorno mental, nos moldes do artigo 1.184, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. Confirmo a liminar de fls. 26/27. Sem custas por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766413 Nr: 19169-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGL, NGL, RCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473-A, JORDAN NAVES COSTA - OAB:22545/O, LUCAS 

PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS PINTOS DE 

OLIVEIRA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

19169-47.2012.811.0041, Protocolo 766413, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766418 Nr: 19174-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGL, NGL, RCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS PINTOS DE 

OLIVEIRA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

19174-69.2012.811.0041, Protocolo 766418, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906688 Nr: 34699-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTON MARTINS CAMPOS LEITE, LAUDICEIA PERES 

MARTINS, IZABELA MARTINS CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADJAMIR DE CAMPOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA, para devolução dos autos nº 34699-23.2014.811.0041, 

Protocolo 906688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 864700 Nr: 5388-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRS, AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5.341, MILANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.352-O

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DOS 

DOCUMENTOS DE FLS.79/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1110539 Nr: 14907-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJSDL, VASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1110539

Tendo em vista a manifestação do Curador Especial – Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNIC, nomeado para defender os interesses da interditanda, 

fl. 67, nomeio como curador especial a incapaz, a Defensoria Pública 

dessa Comarca representada pela Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA 

DESTO

 Intime – se a parte autora para se manifestar com relação ao ofício de fl. 

65.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses da 

interditanda com urgência.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1160358 Nr: 36081-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DA SILVA BUENO, NILSON DA SILVA 

BUENO, NILSON DA SILVA BUENO, NIRCILENE AUXILIADORA DA SILVA 

BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALUIZIO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1160358.

Diante do pagamento das custas processuais às fls. 85, expeça-se alvará 

conforme o plano de partilha de fls. 56/57 aos herdeiros.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009470-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO)

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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J. C. O. C. (REQUERIDO)

M. C. O. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSA DE OLIVEIRA OAB - 545.048.991-91 (REPRESENTANTE)

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - 054.702.231-08 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009470-05.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte autora acerca da sentença de ID 

13047130, cuja parte dispositiva é a seguinte: "(...) Em sequência, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal. Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 90, “caput”, do CPC, devendo, no entanto, permanecerem suspensas, 

em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 30 

de maio de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001614-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. R. (RÉU)

J. 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 1001614-87.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço INTIMAÇÃO da parte AUTORA, através de seu advogado, 

para comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO designada para o dia 28/06/2018, às 15:00h, neste Fórum 

da Capital, acompanhada de seu advogado e testemunhas, independente 

de prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000927-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DE ARAUJO VIEIRA OAB - GO22137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000927-13.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta a intimação do Inventariante, através de seu advogado, via 

DJE, para cumprir a decisão de ID 13287833, no prazo ali assinalado. 

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1293209 Nr: 5903-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATANASIA THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI LEHMEN, ESPÓLIO DE JOAO CARLOS 

LEHMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO BECKER - 

OAB:57075/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 27, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1280184 Nr: 1903-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 7951, FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726, LEDOCIR 

ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 41, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1068478 Nr: 54746-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSMDS, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RAMOS GODINHO - 

OAB:18.206

 [...].Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento 

do artigo 528 do Código de Processo Civil.Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Fevereiro/2018 à 

Abril/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta poupança nº 

00213.893-9, agência 0016, operação 013, da Caixa Econômica Federal, 

de titularidade da representante legal da exequente, comprovando nos 

autos, no prazo acima assinalado.Por conseguinte, quanto as prestações 

pretéritas, deverá a parte exequente promover a execução de alimentos, 

[...], permite tão somente a execução das 03 (três) últimas parcelas 

vencidas.[...]desde já determino o protesto do pronunciamento judicial 

(CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, se 

manifestar nos autos.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento.Por 

fim, a representante legal da exequente pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e verifica-se dos autos, que 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais, bem assim os honorários de sucumbências, razão pela qual, 

nos termos do art. 98, do NCPC, lhe concedo os referidos 

benefícios.Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. 

II).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 24 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 986649 Nr: 17022-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVGA, ECGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO AQUINO 

TAQUES - OAB:13.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 
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OAB:18.522/MT

 [...]Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do 

artigo 528 do Código de Processo Civil.Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Fevereiro/2018 à 

Abril/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta poupança nº 

0715-7/500, agência 1130, do Banco Itaú S/A, de titularidade da 

representante legal da exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado.Por conseguinte, quanto as prestações pretéritas, 

deverá a parte exequente promover a execução de alimentos, pelo 

procedimento do art. 528, §8º c/c art. 523, do NCPC, em autos próprios, 

[...], da lei processual, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento.Por 

fim, a representante legal da exequente pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e verifica-se dos autos, que 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais, bem assim os honorários de sucumbências, razão pela qual, 

nos termos do art. 98, do NCPC, lhe concedo os referidos 

benefícios.Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. 

II).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 24 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241457 Nr: 9961-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKPM, AKPM, LPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA SIRIN SCAFF - 

OAB:12.309/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

9961-49.2006.811.0041, Protocolo 241457, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265664 Nr: 23413-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPN, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - 

OAB:21235/B, NPJ - UNIRONDON - OAB:, ROSA MARIA TEIXEIRA DE 

MATTAR - OAB:6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Inicialmente, verifico que a petição encartada às fls. 86/102, 

encontra-se apócrifa, razão pela qual determino a intimação de seu 

subscritor para que, querendo, regularizem a alusiva peça processual no 

prazo de 05 dias (úteis), sob pena de não recebimento do pedido de 

cumprimento de sentença.Outrossim, determino a secretaria, que proceda 

com o desentranhamento da peça encartada às fls. 103/109, uma vez que 

fora apresentada em duplicidade, devendo, em sequência, adotar as 

providências de praxe.Após, cumpridas as determinações supra, sem 

prejuízos, passo a análise do pedido de Cumprimento de Sentença pelo 

procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil.Desta feita, 

intime-se pessoalmente a parte executada, no endereço constante na 

inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia, referente às parcelas vencidas de Fevereiro/2018 à 

Abril/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas 

ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Por conseguinte, quanto as prestações pretéritas, deverá a parte 

exequente promover a execução de alimentos, pelo procedimento do art. 

528, §8º c/c art. 523, do NCPC, em autos próprios, haja vista que o 

dispositivo legal supramencionado, permite tão somente a [...], devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que [...]Por 

fim, a representante legal do exequente pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e verifica-se dos autos, que 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais, bem assim os honorários de sucumbências, razão pela qual, 

nos termos do art. 98, do NCPC, lhe concedo os referidos 

benef íc ios [ . . . ] .C iênc ia  ao Min is té r io  Púb l i co .Cumpra-se .Às 

providências.Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 869266 Nr: 8990-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILORESI FRANCKLIN 

CASSERES DE OLIVEIRA - OAB:115.205

 VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fls. 230/231, determino que seja efetuada a 

intimação pessoal da autora para que regularize a representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei, período em 

que o processo permanecerá suspenso, nos termos do artigo 76 do Novo 

Código de Processo Civil.

Decorrido o aludido prazo, conclusos para deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 95849 Nr: 11775-38.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL, TCDSL, MHPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR PEREIRA - 

OAB:20.914, roseni aparecida farinácio - OAB:, RUBENS VALIM 

FRANCO - OAB:6056-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Considerando que fora satisfatoriamente demonstrado que o bem 

descrito na matrícula nº. 64.376, encartado às fls. 177/178, é de 

propriedade da extinta e, ainda, tento em vista que a pretensão de fls. 

170/173, acolhida por este juízo às fls. 174, era atinente a tal imóvel, não 

vislumbro óbice para eventual designação de hasta pública em relação ao 

mesmo, mas no momento processual oportuno.Isso, pois, vislumbro que os 

herdeiros Thiago Correa da Silva Leite e Rosiltes Rodrigues Leite não 

possuem representante judicial nos autos, esta última diante da renúncia 

noticiada às fls. 116/117, de maneira que suspendo o curso do processo 

em relação a eles para que, no prazo de 15 dias, sanem o vício apontado, 

nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.Neste aspecto, tendo 

em vista que Rosiltes se mudou de endereço sem comunicar previamente 

este juízo, e com o fito de otimizar o malfadado trâmite da presente 

demanda, fora procedida, nesta data, com a consulta ao SIEL, a qual 

segue em anexo, sendo obtido o endereço atualizado da herdeira em 

questão, devendo ser expedida Carta Precatória para a sua devida 
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intimação, com prazo de 15 dias para cumprimento.Consigne-se nos 

mandados que a inércia na constituição de representante processual 

implicará no prosseguimento da demanda sem a intimação dos demais atos 

processuais praticados nos processo, fluindo os prazos a partir da data 

de publicação de cada ato decisório[...]interesse na adjudicação do bem, 

podendo apresentar impugnação no prazo comum de 15 dias, conforme já 

assinalado na decisão de fl. 174.Com o decurso do prazo assinalado, 

certifique-se e conclusos.Sem prejuízo, proceda-se com as anotações no 

Sistema e capa dos autos, para retificar a nome da inventariante.Por fim, 

no que atine a arguição de falsidade documental levantada às folhas retro, 

determino que seja certificada a tempestividade da alegação, nos termos 

do artigo 430 do Código de Processo Civil.Intimem-se. Às 

providências.Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 865987 Nr: 6358-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, PATRICIA BAGATELLI OKDE - 

OAB:24.763-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, PATRICIA FEITOSA DE OLIVEIRA - OAB: 

MS/19417

 VISTOS, ETC.

Em atenção a pretensão de fls. 1.765/1767 (v. VII), determino seja 

expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para fins de 

averbação, às margens da matrícula nº. 13.396, do acordo judicial 

entabulado à fl. 1368 e homologado à fl. 1368-v (v. V) e, na sequência, 

deverá ser efetuado o levantamento do gravame que recai sobre o bem, 

consistente no usufruto vitalício, após o recolhimento, pela parte 

interessada, dos emolumentos.

Por fim, manifestem-se as partes quanto à proposta de honorários 

periciais formulada às folhas retro e, após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1304299 Nr: 9490-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDQGS, ABGDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Gustavo 

Ezequiel de Queiroz Garcia Soares, representado por sua avó, em 

desfavor de Wagner Fernandes Soares, distribuída para esta serventia 

cível.Ressai da peça de ingresso a pretensão de distribuição por 

dependência aos autos nº. 37321-07.2016.811.0041 – código 1163454, 

que tramitava nesta unidade judiciária.Todavia[...]ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta Resolução, na Resolução n. 185/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça e leis específicas que regem a matéria. [...] 

autos nº. 37321-07.2016.811.0041 – código 1163454, este se encontra 

baixado, de maneira que a pretensão de execução, de fato, deverá ser 

distribuída eletronicamente.Nesse sentido dispõe o artigo 13 da Resolução 

do TJMT:Art. [...], ainda que distribuídos por dependência posteriormente 

àquela data, [...], os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º 

Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. § 3º Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, 

decidir pela continuação do trâmite da ação em meio eletrônico. § 4º Os 

recursos e seus incidentes ou petições, [...].Desta forma, indefiro o 

processamento do pedido retro, devendo ser cancelado o protocolo da 

presente, intimando-se a parte autora, por publicação no DJe, para 

retirada do documento, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, o qual, 

se decorrido in albis, será descartado.Esclareço, por oportuno, que caso 

a parte exequente distribua novamente os autos via PJE, deverá juntar a 

cópia da sentença que determinou o pagamento dos alimentos, bem como 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe o 

art igo 524 do Código de Processo Civ i l .  Int ime-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 759562 Nr: 11873-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 11.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 140, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, bem 

como para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, indicando bens à penhora e/ou adotando providência efetiva e 

apta ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos termos 

do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe assegurado o direito de 

retomar a execução, por meio de petição instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens passíveis de 

constrição, nos termos do referido provimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 902552 Nr: 31730-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESS, DAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:, DIEGO PEREIRA BATISTA - OAB:, DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:, HEUER SUNIGA DOS SANTOS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 174, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1162760 Nr: 37082-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Cardoso de Souza - 

OAB:MT 20.293, ELAILE MARQUES - OAB:1.379/RR, ROBÉRIO NUNES 

DOS ANJOS - OAB:399-A/RR, THAIS NEGRÃO BITTENCOURT - 

OAB:21.524/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 140, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011490-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA (REQUERENTE)

JUSSAMAR ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

HUGO DE LIMA FILHO (REQUERENTE)
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DANIELE DE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

CREIDE LUCIA DE LIMA (REQUERENTE)

MOISES DE LIMA (REQUERENTE)

VITOR AURELIO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERIDO)

HUGO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Inventário nº 1011490-66.2018 VISTOS, ETC. 

Inicialmente, necessário salientar que os requerentes pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo ao seu sustento. Todavia, nas ações de inventário deve-se levar 

em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante/herdeiro, vez que 

as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio 

espólio. No presente caso, foi atribuído o valor de R$ 81.888,10 (oitenta e 

um mil oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos) ao único bem 

inventariado, restando, portanto, demonstrados os requisitos necessários 

para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual, os 

defiro. Em decorrência do valor inicialmente atribuído à causa, deve a 

presente ação processar-se na forma do arrolamento, previsto no artigo 

664 do Código de Processo Civil, tal como vindicado pelos autores. Assim, 

nomeio inventariante a herdeira CREIDE LUCIA DE LIMA (filha), ante a 

concordância dos demais herdeiros (à exceção de Sebastiana) que, 

independente de compromisso, desempenhará sua função, devendo no 

prazo de 20 (vinte) dias, em cumprimento ao disposto no art. 664 do CPC, 

apresentar as primeiras declarações, o plano de partilha e o comprovante 

de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD. 

Após, em cumprimento ao disposto no art. 626 do CPC, promova-se a 

citação, pelo correio, da herdeira SEBASTIANA DE LIMA, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, nos termos do art. 627 do CPC, estimativa de valor do bem 

inventariado e plano de partilha apresentado. A citação deve ser 

acompanhada das primeiras declarações (§3.º) e do plano de partilha. 

Intimem-se as Fazendas Públicas, remetendo cópia da petição inicial e do 

plano de partilha. Cumpridas tais determinações, volvam-me à conclusão. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911790 Nr: 38026-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741711 Nr: 38553-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NONDAS PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:, WILSON ROBERTO ALVES - OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844986 Nr: 48762-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PETRONILHO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919334 Nr: 42989-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LÚCIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943127 Nr: 56400-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:OAB/MT 14.522, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:OAB/MT 

17.571-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019649 Nr: 31697-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIARA PEREIRA MARTINS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044362 Nr: 43632-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892546 Nr: 24945-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA YANEZ PEREIRA CLÁUDIO, DEUSANY 

MOREIRA DA SILVA, EDELZERITA PAIVA DE FREITAS, EDUARDO ROCHA 

PASSOS, ELEIDA ACÁCIA MAMEDE DE LUCENA FELIPPE, ELISÂNGELA DE 

ALMEIDA SALOMÃO LIMA, ELZA MARIA GONÇALVES DO PRADO, 

EROTILDES MARIA DA SILVA, FRANCINETE MORRONE DA SILVA DIAS, 

EUVALDO VIEIRA REGO JUNIOR, FLAVIA REGINA SOUZA PEREIRA, 

FRANCISCA ZULEIDE ALVES BONATTI, GEANE LINA TELES, GERSON 

NUNES DOS SANTOS, JOCIANO GONÇALVES DA SILVA, IZABEL 

MOREIRA DE SOUZA, IDENIR FERREIRA DE QUEIRÓZ, JOÃO BATISTA 

REIS DOS SANTOS, JOÃO JOSÉ DE SOUZA, IVONETE PEREIRA DOS 

SANTOS, ISABEL MESSIAS DUARTE, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS 

MORAES, GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, GERSENITA FERREIRA 

DUARTE, HILDETE ALTINA DE ALCÂNTARA, HUMAITA GOMES PEREIRA 

NOGUEIRA, JAIME DE SOUZA BRITO, HELENA AMÉLIA MORAES DOS 

SANTOS, IRENE DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO, GEAN FABIO RODRIGUES 

KONANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA FERREIRA MACIEL - 

OAB:17.780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794637 Nr: 951-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 911988 Nr: 38190-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP, JOÃO GUILHERME DE 

OLIVEIRA VICENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA NETO - 

OAB:24.362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se, integralmente, o determinado no comando judicial de 

fls.155/157.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 814425 Nr: 20890-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062/MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:OAB/MT 2684, 

PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT

 Autos n.º 814425 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o petitório de fls. 345/346 e documentos que o acompanham.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1300485 Nr: 8609-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIA PEDROSO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 805753 Nr: 12220-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ATAÍDE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

OAB:DEFENSOR PBL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:
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 Após, 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. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º).Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1301105 Nr: 8785-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRILDA TOIGO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844288 Nr: 48123-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO COUROS, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, DURLICOUROS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CESAR DE ALMEIDA - 

OAB:56178, DÉBORA LOUISE CASTRO BORBA - OAB:16931, JORGE 

LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Autos n.º 844288 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização de perícia postulada pela parte autora (fl. 

1.473/1.473v) e, para tanto, nomeio como perita Judicial a Empresa Real 

Brasil Consultoria e Perícias Ltda, com endereço profissional na Av. 

Rubens de Mendonça, 1856 Sala 408 - 4° Andar - Bosque da Saúde - 

C u i a b á - M T ,  t e l e f o n e :  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6  e  e - m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC ).

Em seguida, intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários 

(art. 95, do CPC ), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.

 Após, 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 a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC .

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º ).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 337339 Nr: 8315-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: STELLA CECHELLA LAURINDO, ALVANI MANOEL 

LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Campos Oliveira - 

OAB:14128, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, RUI 

EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128, VINICIUS FALCÃO DE 

ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8.340-0B

 Autos nº 337339 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 205/208 e 

documentos que a acompanham.

 Após, conclusos para análise.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 417480 Nr: 4805-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO 

LTDA, CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, CONSTRUTORA LOCATELLI 

LTDA, ARGESIL - ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA., SILOS ITAQUERÊ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, STELLA HAIDAR ARBID - 

OAB:10.931/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos nº 417480 – Mandado de Segurança

Vistos etc.

Arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Autos nº 417480 – Mandado de Segurança

Vistos etc.

Arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 945264 Nr: 57552-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA AGROPECUÁRIA S/A- FAZENDA VALE VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393, ARTIDIANA A. BETONI SILVA - OAB:19.002-OAB/MT, DEAN 

PAUL HUNHOFF - OAB:5730-B/MT, DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15.322, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LETICIA BORGES - OAB:22.646-O, LUCIANO SALES - OAB:5911B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Autos n.º 945264 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 229, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781480 Nr: 35083-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMAR BORGES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 781480 – Execução

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte exequente em 

face da decisão de fls. 23, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no referido comando judicial.

Pois bem.

O título que instrui a inicial é a Certidão de Crédito Salarial nº 

9.9.092.847-0, de 16 de abril de 2009, no valor bruto de R$ 26.697,33 

(vinte e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e três 

centavos) – fl. 19.

Depreende-se, ainda, que para que o crédito exequendo pudesse ser 

objeto de pequeno, o credor renunciou ao excedente a 256 (duzentos e 

cinquenta e seis) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

(UPFMT).

Com efeito, prevê a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.894, de 13 de maio 

de 2003, que “[...] define os procedimentos para pagamento de obrigações 

de pequeno valor, previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal 

[...]”:

“Art. 1º São considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 

3º e 5º do art. 100 da Constituição Federal, os créditos que administração 

direta, autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de 

decisão final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, 

por beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinqüenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito.”

Assim, assiste razão à parte embargante, motivo pela qual HOMOLOGO a 

renúncia ao valor excedente a 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), relativamente 

ao crédito executado, conforme requerimento inicial.

Por conseguinte, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração para 

DAR-LHES PROVIMENTO a fim de determinar a expedição dos 

competentes RPV´s, conforme postulado nos itens “b” e “c” do petitório de 

fl. 25/25v.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 925062 Nr: 46533-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA LÚCIA GARCIA, MARGARIDA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

PROC MUNICIPIO - OAB:19398

 Autos n.º 925062 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 155, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1019656 Nr: 31703-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EITI NISHIMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 1019656 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 104, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851482 Nr: 54424-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIS DA COSTA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 
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GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 851482 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 865554 Nr: 6043-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 865554 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre o petitório de fls. 45/49.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 104964 Nr: 17483-69.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, REYNALDO OLIVEIRA RUY - OAB:13895

 Autos n.º 104964 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a regularização processual da parte executada, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 177.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 13133-72.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 26542 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, querendo, manifeste-se quanto à 

impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 842752 Nr: 46762-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SERAPIÃO BARBOSA JÚNIOR, CLEITON 

ROBERTO MAZIERO, ADENAIR MARIA MARQUES RAMOS, ADILSON 

INÁCIO SILVA, RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA, EMILSON RODRIGUES 

DE AMORIM, JULIO CESAR ARRUDA DE SOUZA, JUARIDI DA SILVA 

SANTOS, ROBERTO SANTA, JERONIMO GONÇALVES RABELO, WENDER 

SOUZA CABRAL, MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 842752 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Os requerentes opuseram embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 254/258v, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 259/268).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1183032 Nr: 44770-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1183032 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 202. Para tanto, concedo vista dos autos pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743317 Nr: 40271-62.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE DE CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14,246 MT, Luanna Rodrigues Dantas - OAB:13711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto não havendo comprovação dos fatos alegados, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso 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 da concessão da gratuidade da justiça.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.

P.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006957-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILY ALCANTARA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Coordenadora de Aquisições e Contratos do Estado de Mato Grosso 

(RÉU)

Outros Interessados:

PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME (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: Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no 

valor total de R$ 110.055,00 (cento e dez mil e cinquenta e cinco reais) na 

conta do requerido, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento 

de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que 

proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. Em 

seguida, intime-se o fornecedor Paula Pinto Calil – Eirele-ME – DROGA 

GERAL, CNPJ: 06.953.423/0001-02, para que forneça o medicamento, sob 

a garantia dos valores aqui bloqueados. Apresentadas as prestações de 

contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se Parecer Ministerial. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931077 Nr: 49873-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ALVES DE AMORIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010773 Nr: 27916-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNEIDE COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381712 Nr: 17523-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE FREITAS CONSONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851306 Nr: 54273-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MANFRIN DUARTE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAÚJO AYALA 

(Procurador do Estado) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862371 Nr: 3536-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIR FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040009 Nr: 41630-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALEMIDA - OAB:20519, FELIPE SOGNO PEREIRA - OAB:19710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 804028 Nr: 10487-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:

 Autos n.º 804028 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

mais 02 (dois) orçamentos atualizados para a aquisição do fármaco, em 

montante suficiente para 03 (três) meses de tratamento, bem como, 

relatório médico atualizado demonstrando a necessidade de uso do 

medicamento e a sua posologia.

Destarte, em igual prazo, deverá a parte autora prestar esclarecimentos 

quanto aos fatos descritos na decisão prolatada à fl. 257/257v, bem como, 

quanto aos documentos encartados às fl. 249v e 250.

Ressalto que, por ora, o montante bloqueado às fls. 244/245, permanecerá 

depositado Junto ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça deste Estado, até que venham aos autos as informações 

requisitadas.

 No mesmo prazo, intime-se o(a) Secretario(a) de Saúde ou o Servidor(a) 

responsável pelo processo de aquisição de medicamento de Alto Custo, 

para que informe o último fornecedor contratado, por licitação ou compra 

direta, e o valor firmado para compra do fármaco HUMIRA 40mg, conforme 

o Enunciado 53 - aprovado na Segunda Jornada de Direito da Saúde – CNJ 

.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Intime-se

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880231 Nr: 16908-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 880231 – Execução

 Vistos, etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 47). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que a parte executada embora devidamente citada dos 

termos da presente demanda (fl. 33), deixou transcorrer in albis o prazo 

para opor embargos, conforme se verifica da certidão de fl. 34.

Logo, a desistência da execução sem o oferecimento de embargos 

independe de aceitação do executado, eis que a execução se realiza no 

interesse do credor/exequente (STJ. 3.ª Turma, REsp 263.718/MA, rel. Min. 

Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16.04.2002, DJ20.05.2002,p. 135)

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 305807 Nr: 15618-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FALCÃO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que nesta data faço a juntada de cálculo, sentença e certidão de 

trânsito e impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 146660 Nr: 1334-23.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ALVES FERRAZ E OUTROS, 

METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, mario lucio franco pedrosa - OAB:2879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTURIO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2837/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA - 

OAB:11.811/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 334, impulsiono os 

autos intimando a parte autora para, querendo, indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347019 Nr: 17016-80.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT
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 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

da petição de fl. 79, bem como da certidão do oficial de justiça de fl. 82.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015504-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA GOMES BENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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: 1021725-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA OLDONI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Municipio de Cuiabá (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da decisão proferida nos 

autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Embora o novo CPC tenha 

trazido algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não 

alterou sua substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento 

de obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022), não sendo 

passível, portanto, de ser utilizado para acolhimento de irresignação em 

face de decisão. Ante a todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. 

Cumpra-se a parte final do decisum de Id. 9542779. 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: 1009780-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMWAY DO BRASIL LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINA CARVALHO SOARES SANTAROSSA OAB - RJ172866 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Conforme alertado pela impetrante, houve erro material na decisão 

contida no ID. 12897877, uma vez que constou o disposto no artigo 55, I, 

"a" da Portaria 005/2014-SEFAZ, quando na realidade trata-se do inciso II. 

Saliento, pelo documento apresentado no ID 13145689, que há o risco da 

autoridade coatora aplicar o disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do artigo 

55, II da mencionada Portaria, o que estará em desacordo, pelos mesmos 

argumentos anteriormente fixados, com a legislação em vigor. Portanto, 

reconheço o erro material apontado e retifico a liminar concedida, 

acrescendo as demais alíneas, passando a parte dispositiva a ter a 

seguinte redação: "De todo o exposto, pretendida DEFIRO PARCIALMENTE 

A LIMINAR pelo impetrante para DETERMINAR à autoridade coatora 

proceda nova avaliação da inscrição definitiva no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS do Estado, em 48 horas, não podendo ser aplicado 

o disposto no artigo 55, inciso II, ”a", "b" e "c" da Portaria 005/2014-SEFAZ, 

diante de sua flagrante ilegalidade." Expeça-se o necessário, devendo ser 

cumprido por Oficial Plantonista. intime-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009780-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMWAY DO BRASIL LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINA CARVALHO SOARES SANTAROSSA OAB - RJ172866 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038757-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1012232-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1012232-91.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 10.000,00; REQUERENTE: 

AUTOR: CECILIO XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: O presente expediente tem 

por finalidade a intimação do Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, 

telefone celular (65) 99601-1639, acerca de sua sua intimação como 

perito nos presentes autos, tendo os honorários fixados no importe de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 

do CNJ. DECISÃO: Portanto, diante da necessidade de se comprovar a 

incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a mesma decorreu 

do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é possível por 

meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção de prova 

pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do 

CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 
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cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes da Resolução nº 

232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe 

concedo os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. 

Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. 

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 AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Cuiabá, 30 de maio de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721049 Nr: 16529-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUFINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947074 Nr: 58614-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARETE DE ASSUNÇÃO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:1.8127, ONEIAS PETRONÍLO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973839 Nr: 11142-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALI SOUSA DOURADO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025146 Nr: 34368-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025456 Nr: 34551-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA RODRIGUES ALVARES 

MACEDO - OAB:15541/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043130 Nr: 43047-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051576 Nr: 47204-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857667 Nr: 59897-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CÉLIA MARTINS FERNANDES, MARINETE SILVA 

DE CAMPOS, MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, MARIA ZILMA DE 

FREITAS, LEIDE DA SILVA SANTOS, LILA JOAQUINA PEREIRA, ODETE 

RAMOS DIAS DA SILVA, LEONINA SOARES DE SANTANA, LAUDICEA 

ALMEIDA DA SILVA, LENIR MARIA FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873607 Nr: 12296-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARQUES DE SOUZA, AUXILIADORA MARIA DE 

OLIVEIRA, ALBERTINO JOSE DA SILVA FILHO, RENATO CORDEIRO, 

CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHÃES, MARIA LUIZA DE 

OLIVEIRA GONZAGA, ADAUTO FRANCISCO SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018242 Nr: 31043-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FRANCISCO PINTO, APARECIDA MARIA DA 

SILVA PEREIRA, DENISE LAURENTINO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847360 Nr: 50873-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:5.026/MT

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042062 Nr: 42569-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB PONTES E LACERDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096950 Nr: 9278-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINARIO FRANCISCO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO, GENI, GENADIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 936427 Nr: 52791-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GABRIELA MOREIRA LUSTOSA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPAER - EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:17472

 Diante de todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

vindicada, confirmando em parte a liminar deferida às fls. 50/52, para 

determinar à autoridade coatora que proceda à convocação da impetrante 

para a apresentação dos documentos exigidos para a assinatura do 

contrato individual de trabalho para a vaga de Assistente Administrativo, 

restabelecendo todos os procedimentos pré-admissionais e de 

contratação, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com 
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resolução do mérito.Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora 

acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do 

artigo 13 da Lei Mandamental.Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual.Nos termos do parágrafo único do 

artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se.PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 701564 Nr: 36185-82.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR PAULINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Diante de todo o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juízo; consignando-se os nossos 

cumprimentos.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, determino a 

expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, 

observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

212.Intime-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 816386 Nr: 22829-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SANTANA DE ARRUDA HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELO - OAB:5.026/MT, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10.003-B, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Em complemento ao despacho saneador proferido às fls. 61/62, após a 

indicação da função e local de trabalho da Requerente (fl. 63), defiro a 

produção de prova pericial, e nomeio como perito o Sr. Edmilson Pinho de 

Sá, engenheiro civil devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua 43, nº 576, Bairro Boa Esperança – 

CEP 78045-200, telefone celular (65) 9951-4424 e telefone comercial (65) 

3623-9940/ 3627-6533.

Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao Município produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes.

Dê-se ciência ao perito do encargo para o qual está incumbido, devendo 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, currículo e proposta de honorários, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, consoante o teor do artigo 465, § 2º CPC, bem como 

indicar local para ter início a produção da prova.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 924575 Nr: 46214-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando 

o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá em obrigação de fazer, 

qual seja a de realizar o tratamento cirúrgico de ARTRODESE DA COLUNA 

LOMBAR, ou outro procedimento igualmente eficaz, a critério do médico 

especialista, com os materiais solicitados pelo médico, sem qualquer 

custo, independentemente de licitação. Nestes termos confirmo a decisão 

de antecipação de tutela (fls. 34/36).Deixo de condenar o Requerido ao 

pagamento de honorários, diante do advento da Emenda Constitucional nº 

80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério 

Público, conforme entendimento do nosso egrégio Tribunal. Não cabe 

reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as 

partes e o Ministério Público desta sentença.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828890 Nr: 34734-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICKSON SOARES CASARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA DIRETORIA DE CONCURSOS E 

VESTIBULARES DA UNEMAT, SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Por todo o exposto e nos termos da fundamentação reconheço a coisa 

julgada e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, V 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 da gratuidade de 

justiça deferida à fl. 162.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 905368 Nr: 33806-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VENÂNCIO TORTORELLI NETO, AFFONSO 

MORAES ARMIGLIATTO, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES, 

ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, ANTONIO RAMOS CORREA, DANIEL DA 

COSTA E SILVA COELHO SOARES, MANOEL MESSIAS DIAS PEREIRA, 

JOÃO GONÇALVES DE AMORIM NETO, JOÃO FRANCISCO ANACHE 

LEITE, GÉTER SINEAR JESUS BIZO, HIRAM RODRIGUES DE MATOS, JULIE 

DA SILVA LEITE MOREIRA, LINO LEITE DE ALMEIDA, MARCELLO VICTOR 

MONTEIRO DONDO, ZUILTON BRAZ MARCELINO, SEBASTIÃO DIAS DE 

MOURA, SAULO LUCATELLI, PEDRO CONRADO DA PENHA, PAULO 

ROBERTO DA SILVA, ROBERTO EMANUEL LIMA MENDES, THIAGO JOSÉ 

RESPLANDE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA POLITEC-PERÍCIA OFICIAL 

E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 
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OAB:18.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, 

confirmando a liminar deferida às fls. 72/76, para determinar a ilegalidade 

do art. 1º da Resolução Normativa nº 02/2014-CPCT/POLITEC-MT, 

impedindo a elaboração e aplicação das escalas de plantão com jornada 

de 12h (doze horas) por dia, e, via de consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito.Comunique-se, incontinenti a 

autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.Isento de custas 

e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.Nos 

termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste 

Juízo.Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, 

arquive-se.PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017776-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Defiro à parte Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. A parte Requerente, nos termos do § 5º do 

art. 334 do NCPC, informa seu desinteresse na realização de audiência de 

conciliação. Assim, diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar a 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035905-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JUNIOR DE MOREIRA (AUTOR)

VALDINEI PARIZZI (AUTOR)

HELIO JOSE SCHIO (AUTOR)

ABEL ALVES DE SA (AUTOR)

LUCIANO BANDEIRA (AUTOR)

EDMAR DE SOUZA DUTRA (AUTOR)

NEY MARTINS LIMA NETO (AUTOR)

DILMAR CZERNICHOVSKI DE SOUZA (AUTOR)

ACLECIA GRACIANNE KREMER (AUTOR)

WENDEL JORGE DE CARVALHO (AUTOR)

DANILO ALVES NEGRO (AUTOR)

NILSON CARLOTTO (AUTOR)

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

JOSUE SANTANA FLORES (AUTOR)

JOCIELI GEREMIAS DA SILVA (AUTOR)

WILLYANS MARCELO MILNICZUK (AUTOR)

JOSE SALVADOR GOMES DE CAMPOS (AUTOR)

VANIRA KIISTER PLASTER (AUTOR)

AMAURI PASCOAL (AUTOR)

ANGELA MARIA CORREIA (AUTOR)

SERGIO LUIZ DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

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: 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: "Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, 

DOU-LHES, para reconhecer a competência deste juízo para processar e 

julgar o feito. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos 

Requerentes. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-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: 1024540-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON JACQUES BRUNINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016812-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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: 

1016812-04.2017.8.11.0041 AUTOR: EDNILSON ALVES MIRANDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte Requerente. Diante das especificidades do Ofício Circular 

nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500012-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 
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(IMPETRADO)

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 de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, julgo improcedentes 

os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

e, por corolário, denego o mandado de segurança. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500014-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 

(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 de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, julgo improcedentes 

os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

e, por corolário, denego o mandado de segurança. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007008-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000290-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032441-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI LEITE ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (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: 1007017-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028840-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO NUNES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(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, no prazo legal, especificar as provas que 

eventualmente ainda deseja produzir; detalhando-as e justificando-as; 

pena de preclusão. 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: 1023987-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

1023987-49.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RÉU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos. Apesar das laboriosas 

razões postas pelo subscritor da petição inicial, em face das 

peculiaridades do caso concreto, entendo prudente analisar o pedido de 

antecipação de tutela após a contestação, para, à vista de maiores 

elementos de convicção, decidir adequadamente sobre o pedido 

formulado. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007405-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 377 de 692



JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1007405-08.2016.8.11.0041 AUTOR: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando que no curso do presente feito sobreveio 

modificação de competência absoluta do juízo, decorrente da criação da 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada. Tal informação é de suma importância, na medida em que 

compete à Vara Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as 

ações relativas aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 

37907/2016), sendo imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em 

tal hipótese, por força do disposto na parte final do artigo 43 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016433-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO OAB - RJ176223 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

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: 

1016433-97.2016.8.11.0041 AUTOR: GROUPON SERVICOS DIGITAIS 

LTDA. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando que no curso do presente feito sobreveio 

modificação de competência absoluta do juízo, decorrente da criação da 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada. Tal informação é de suma importância, na medida em que 

compete à Vara Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as 

ações relativas aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 

37907/2016), sendo imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em 

tal hipótese, por força do disposto na parte final do artigo 43 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012149-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRESON FRANCISCO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-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: 

1012149-12.2017.8.11.0041 AUTOR: WANDRESON FRANCISCO DE JESUS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita à parte Requerente. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 30 de maio de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014225-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE PROENCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/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: 

1014225-72.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JULIO CESAR DE PROENCA 

IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. JULIO CESAR DE 

PROENÇA impetrou o presente mandado de segurança c/c pedido de 

liminar contra ato 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 

comprovante de pagamento e quitação do Seguro Obrigatório do ano 

corrente. Ademais, observa-se que a demanda foi proposta em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica. Atente-se que no Mandado de Segurança deve 

figurar no polo passivo a autoridade coatora responsável pelo ato. 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. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753805 Nr: 5753-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A, MARIANA MAGRINELLI GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866537 Nr: 6812-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM AMORIM DE CAMPOS TENUTES DA SILVA, 

ADILSON JOSÉ CORREA, ARTHUR PEDROSO DA SILVA, ANA MARIA DE 

SOUZA, ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, APARECIDA LAURA DA 

COSTA MORAES, ANTONIO PINTO DE AMORIM, ADÃO RODRIGUES DA 

SILVA, ANANIZA DUARTE DE FRANCA, APARECIDA IAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 
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CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999323 Nr: 23164-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO XAVIER DE MATOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859577 Nr: 1406-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO QUIRINO SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Coutinho - 

Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos, etc.

Ante as informações prestadas pela Defensoria Pública Estadual, 

determino a intimação do representante do CENTRO DE RETINA DE MATO 

GROSSO, para trazer aos autos a competente nota fiscal do serviço 

médico prestado ao paciente Sr. Otacílio Quirino Scherer, necessária para 

prestação de contas.

 Com ou sem a juntado de documentos, abre-se vista ao representante do 

Ministério Público.

Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos 

para novas deliberações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 418185 Nr: 5108-55.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Diante da inércia da parte requerente, determino o arquivamento do feito, 

com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 404236 Nr: 36720-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Certificado o trânsito em julgado, DEFIRO o pedido das partes formalizado 

à fls. 850/851, HOMOLOGANDO CONSEQUENTEMENTE, o ACORDO 

ANTABULADO, AUTORIZANDO, destarte, o levantamento do valor 

depositado nestes autos, devidamente corrigido, para a empresa 

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTOO PELAS LTDA, para o fim 

específico de pagamento dos valores imanentes ao REFIS entabulado com 

o Estado de Mato Grosso.

Expeça-se o competente ALVARÁ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790903 Nr: 44964-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:DEF. P. / RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO SANTOS 

DE CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, ROMERO 

SUASSUNA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Em consonância com o disposto na CNGCE 2.10.1, na legislação vigente e 

no Provimento nº 56/2007 CGJ, intimo o(a)PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO para devolver os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

196 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 932431 Nr: 50641-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ALCINA 

FERREIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT, LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - PROC DO ESTADO 

- OAB:16309-B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.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.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.Não cabe reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II, CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1057737 Nr: 49893-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA GUIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Manifeste-se o credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 815698 Nr: 22152-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DAMASIO DA SILVA, IJANETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva. Em 

cumprimento a determinação de fl. 261, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para, querendo, apresentar manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014380-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO FEITOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014380-75.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ANA PAULA CARVALHO 

FEITOSA IMPETRADO: THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT 

Vistos etc. ANA PAULA CARVALHO FEITOSA impetrou o presente 

mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT, que condicionou o 

licenciamento/transferência do veículo marca HONDA, modelo CIVIC LXR, 

COR PRETA, PLACAS OBS - 2796, RENAVAM nº 00543943437, ao 

recolhimento de multa por infração de trânsito. Em síntese o impetrante 

sustenta que ao tentar obter a transferência/licenciamento do veículo, foi 

surpreendido com a obrigatoriedade de prévio pagamento das multas 

pretéritas existentes, como condição para expedição do documento. O 

impetrante assegura que em nenhum momento fora notificado das 

autuações. Pelo que, pleiteia ordem liminar para proceder a transferência 

do veículo, bem como o licenciamento, sem condicionar ao pagamento de 

multa, enquanto no mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança 

com confirmação da medida liminar. Com a inicial vieram os documentos 

anexos. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/2009. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. O deferimento da liminar em mandado de segurança 

visa resguardar possível direito do impetrante, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, (...)”. No ‘mandamus’, o julgador deve reconhecer 

o direito líquido e certo, quando a Parte Impetrante demonstrar mediante 

prova pré-constituída, que faz jus ao direito incontestável de ter deferida 

sua pretensão. Sobre o teor do direito a ser demonstrado, o doutrinador 

Hely Lopes Meirelles esclarece que: "(...) para a concessão da liminar 

devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, 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 iuris e periculum in mora." 

(In Mandado de Segurança, São Paulo, Malheiros, 23ª ed., 2001, p. 73). 

Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não 

do aludido direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de 

abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o 

pagamento da multa por infração de trânsito, para o licenciamento e 

transferência do veículo de sua propriedade. No que tange a essa 

exigência, é de se sustentar que tal vinculação revela-se ilegal, isto 

porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, 

para receber o que efetivamente lhe é de direito, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento da 

multa não pode ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato 

é o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, § 

2º do Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido 

após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, 

entendo que este dispositivo se revela inconstitucional, pois a coerção 

dos administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja 

direta ou indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por 

essa razão, deve ser repelida. Nesse sentido, a jurisprudência estadual: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS DE TRÂNSITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA 

RATIFICADA. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas.” (TJMT - ReeNec, 

21613/2012, DRA. MARILSEN ANDRADE ADARIO, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 18/05/2012, Data da publicação no DJE 

29/05/2012). Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de 

impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao 

direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o 

veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a 

transferência/licença há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na Carteira Nacional 

de Habilitação. Trata-se de sanção política, que entendo inadmissível em 

nosso sistema jurídico. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao 

interesse público, caso a Administração busque pelas vias judiciais 

adequadas, inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na 

execução fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não 

se admite a coação administrativa. A respeito leciona o culto professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o 

Poder Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento 

da pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só 

compatível como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela 

ordem normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 801). De modo que, a sanção pelo atraso no 

pagamento de multas somente pode ser a exigência de acréscimos 

pecuniários para compensar os prejuízos causados. Destarte, entendo 

presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar, quais 

sejam: - plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); 

- possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação 

(“periculum in mora”). Posto isso, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR almejada, para determinar que a 

autoridade impetrada efetue o licenciamento anual e possibilite a 

transferência e licenciamento do VEÍCULO HONDA/CIVIC, COR PRETA, 

ANO 2013/2014, PLACA OBS-2796, de propriedade da Impetrante ANA 

PAULA CARVALHO FEITOSA, mediante apresentação do recibo original 

assinado com firma reconhecida, e demais documentos exigidos pela 

autoridade coatora, abstendo da exigência do pagamento da multas pré 

existente. Expeça-se o necessário. Notifique-se a autoridade impetrada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), e cumpra-se 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. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014678-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMAR ISER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO CNPJ - 03.831.971/0001-71 

(REPRESENTANTE)

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: 

1014678-38.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RAIMAR ISER IMPETRADO: 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Raimar Iser em face do Presidente do INTERMAT, vindicando a concessão 

de liminar para determinar à autoridade coatora que “proceda à análise 

conclusiva dos processos administrativos nº 608631/2015 e 608612/2015, 

em nome do impetrante, no prazo de 20(vinte) dias, a teor do disposto no 

artigo 36, VII, da Lei Estadual nº 7.692/02, que trata do processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual”. No mérito, 

requer a concessão de ordem mandamental para ratificar os termos da 

liminar. A petição inicial veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a 

sua intervenção. Regularmente notificada, a autoridade coatora prestou 

informações alegando que procedeu à análise dos processos 

administrativos, concluindo pela impossibilidade da expedição da Carta de 

Anuência, ante a ausência de apresentação dos documentos necessários 

para essa finalidade. É o relatório. Fundamento e decido. No caso 

concreto, verifica-se a carência de ação por ausência superveniente de 

interesse processual, decorrente do cunho satisfativo da liminar deferida. 

Como é de sabença, o interesse processual se traduz no binômio 

necessidade-utilidade do provimento jurisdicional para satisfação da 

pretensão da parte. De acordo como Luiz Rodrigues Wambier: “O 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretendem relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A propósito do tema, os 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada 

liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de 

modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, 

verdadeiro competente para análise da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no 

MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia Filho. Terceira Seção, julgado em 

26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O cumprimento da liminar anteriormente 

concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, impõe o 

reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de 

segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira 

Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira 

Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso 

especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei 

apontado como violado não foi examinado pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010) RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO QUADRO 

FÁTICO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. ART. 462 

DO CPC C/C O ART. 3º DO CPP. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A 

substancial alteração no quadro fático entre a impetração e o julgamento 

do mandamus implica o reconhecimento da perda do objeto do mandado de 

segurança. (...) 3. Evidenciada a relevância de fato superveniente, deve 

esse ser considerado pelo Juiz no julgamento da causa, ainda que de 

ofício e antes do trânsito em julgado da demanda, nos exatos termos do 

art. 462 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de 

Processo Penal, consignando que o provimento judicial deve compor a lide, 

refletindo o estado de fato no momento da entrega jurisdicional. 4. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que, "segundo a teoria do 

sobredireito processual, admiravelmente exposta e defendida por mestre 

Galeno Lacerda, 'o processo deixa de ater-se a um momento tático no 

tempo, para aperfeiçoar-se, ao contrário, ao dinamismo e a fluência da 

vida, a fim de, com olhos voltados a economia das partes e a necessidade 

de eliminar-se o litigio com presteza, aproveitar o já instaurado para fazer 

justiça ulterior ao momento inicial'" (RMS n. 3.020/MG, Rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 4ª T., DJ 04.04.1994). 5. Recurso ordinário em 

mandado de segurança não provido. (RMS 21.277/MG, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 

07/04/2014) Assim, considerando que o artigo 493 do Código de Processo 

Civil dispõe que “Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”, resta 

imperativo o reconhecimento da carência de ação pela perda 

superveniente do interesse processual do impetrante, diante da análise 

dos processos administrativos indicados na petição inicial e do 

consequente indeferimento do pedido por irregularidade documental. Isto 

posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por ausência 

superveniente de interesse processual, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Denego o mandado de segurança com fundamento no artigo 6º, § 5º, 

da Lei nº 12.016/09. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cuiabá, 29 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015177-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1015177-85.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

proposta por Luiz Edmundo Costa Liparotti em face do Estado de Mato 

Grosso. Aduz, em síntese, que é integrante da carreira efetiva da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso e que foi prejudicado com a edição da Lei 

Estadual nº 10.076/2.014, que reduziu o interstício necessário à promoção 

de Soldado para Cabo de 12 para 09 anos, beneficiando aqueles militares 

que ingressaram posteriormente na carreira, os quais lograram êxito em 

obter tal promoção em menor interstício temporal. Afirma que possui 17 

anos de efetivo serviço militar, razão pela qual deveria estar graduado 

como 3º Sargento, sendo prejudicado pela lei citada, que não trouxe 

qualquer regra de transição específica a esse respeito. Em razão do 

exposto, pugna pela procedência do pedido para “que a parte autora 

conta com mais de 17 anos de efetivo exercício no posto de cabo seja 

promovido imediatamente ao posto de 3º Sargento”, ou, alternativamente, 

que “seja aproveitado o tempo excedente na forma da tese da presente 

exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente 

ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a 

Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, 

incidentalmente e interpartes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei 

n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo 

exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da 

contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já 

tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da 

presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento 

de interstício para novas promoções”. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, 

sustentando a inexistência do direito alegado e pugnando pela 

improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação, 

rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 

procedência dos pedidos formulados. Sem produção de provas 

específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a 

sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a matéria em 

análise envolva questões de direito e de fato, entendo que as provas 
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produzidas até o momento se mostram suficientes para permitir o 

adequado deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de 

provas adicionais, de modo que passo ao julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A 

controvérsia a ser dirimida nos presentes autos se resume a saber se 

assiste ao Requerente o direito à promoção à graduação de 3º Sargento, 

em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, 

alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, cuja alínea “a” 

reduziu de 12 para 09 anos o interstício temporal necessário para a 

promoção da graduação de Soldado para Cabo. Data venia, a pretensão é 

singela e o direito não ampara a pretensão específica posta pelo 

Requerente no caso concreto. Isto ocorre por que as promoções por 

antiguidade ou merecimento, além do aspecto temporal, estão sujeitas ao 

cumprimento de outros requisitos de ordem subjetiva, assim previstos no 

artigo 21 da Lei Estadual nº 10.076/2.014: “Art. 21 Constituem requisitos 

para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF); VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. (...)” Como se observa, as promoções por antiguidade e 

merecimento estão condicionadas ao preenchimento dos seguintes 

requisitos: interstício mínimo previsto no posto ou graduação, possuir bom 

conceito disciplinar e moral, ser considerado apto na inspeção de saúde, 

ser considerado apto na avaliação física, ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória, ter conceito profissional satisfatório, haver vaga 

disponível, possuir os cursos ou estágios necessários para a promoção, e 

ter tempo de serviço arregimentado, nos moldes da lei em comento. Os 

artigos 22 a 32 da Lei Estadual nº 10.076/2.014, por sua vez, especificam 

a maneira de avaliação de cada um dos requisitos citados, avaliações 

estas que devem ser realizadas pela autoridade ou comissão militar 

competente, porquanto inserida no poder discricionário do administrador, 

sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir em tal seara nos casos em 

que não houve renitência ou ilegalidade manifesta na via administrativa. 

Ademais disso, ainda se faz necessária a inclusão do militar nos quadros 

de acesso à promoção, nos moldes do artigo 35 do diploma legal em voga, 

com a necessária observância das restrições contidas nos artigos 36 e 

37. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono os seguintes 

precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – OFICIAL DA 

POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO – ATO 

DISCRIOCIONÁRIO – PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – MÉRITO 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

promoção por critério de merecimento, o ato administrativo emanado do 

poder público é discricionário. Desta forma, o administrador público atua 

dentro de uma margem de liberdade de escolha, nos limites da lei, dentre 

várias escolhas possíveis, sem que isso caracterize ou configure abuso 

ou desvio de poder. (...) 3. Em se tratando de ato discricionário, como é o 

caso de promoção por merecimento, não pode o Poder Judiciário analisar 

o tal ato, sob pena de adentrar no mérito administrativo, salvo, quando 

manifesta ilegalidade. (...) (Ap 77945/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) MANDADO DE 

SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – 

INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À 

PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO 

IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA. 

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de no Quadro de 

Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os 

pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” não 

afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua 

exclusão da lista de promoções. Se o impetrante encontra-se 

respondendo a ação penal e, por esta razão, foi excluído do Quadro de 

Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da 

Presunção da Inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da CRFB/88, pois, 

para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a 

processo por prática de crime, o que indica um proceder contrário aos 

rigores que deve pautar a conduta de um policial militar. (MS 53737/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, 

Publicado no DJE 10/05/2018) Portanto, não assiste ao Requerente o 

direito à promoção imediata ao posto de 3º Sargento, tampouco ao 

aproveitamento in abstrato do tempo de serviço excedente para 

promoções futuras, tendo em vista que tal hipótese configuraria ingerência 

indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a 

ser realizado. Por fim, saliento não restar configurada qualquer hipótese 

legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, 

nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.076/2.014. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos, 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, com fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 23 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013665-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON MARCELLO ZARK REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1013665-67.2017.8.11.0041 AUTOR: HANDERSON MARCELLO ZARK REIS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

proposta por Handerson Marcello Zark Reis em face do Estado de Mato 

Grosso. Aduz, em síntese, que é integrante da carreira efetiva da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso e que foi prejudicado com a edição da Lei 

Estadual nº 10.076/2.014, que reduziu o interstício necessário à promoção 

de Soldado para Cabo de 12 para 09 anos, beneficiando aqueles militares 

que ingressaram posteriormente na carreira, os quais lograram êxito em 

obter tal promoção em menor interstício temporal. Afirma que possui 15 

anos de efetivo serviço militar, razão pela qual deveria estar graduado 

como 3º Sargento, sendo prejudicado pela lei citada, que não trouxe 

qualquer regra de transição específica a esse respeito. Em razão do 

exposto, pugna pela procedência do pedido para “que a parte autora 

conta com mais de 15 anos de efetivo exercício no posto de cabo seja 

promovido imediatamente ao posto de 3º Sargento”, ou, alternativamente, 

que “seja aproveitado o tempo excedente na forma da tese da presente 

exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente 

ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a 

Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, 

incidentalmente e interpartes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei 

n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo 

exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da 

contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já 

tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da 

presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento 

de interstício para novas promoções”. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, 

sustentando a inexistência do direito alegado e pugnando pela 

improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação, 

rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 

procedência dos pedidos formulados. Sem produção de provas 

específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a 

sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a matéria em 

análise envolva questões de direito e de fato, entendo que as provas 

produzidas até o momento se mostram suficientes para permitir o 
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adequado deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de 

provas adicionais, de modo que passo ao julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A 

controvérsia a ser dirimida nos presentes autos se resume a saber se 

assiste ao Requerente o direito à promoção à graduação de 3º Sargento, 

em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, 

alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, cuja alínea “a” 

reduziu de 12 para 09 anos o interstício temporal necessário para a 

promoção da graduação de Soldado para Cabo. Data venia, a pretensão é 

singela e o direito não ampara a pretensão específica posta pelo 

Requerente no caso concreto. Isto ocorre por que as promoções por 

antiguidade ou merecimento, além do aspecto temporal, estão sujeitas ao 

cumprimento de outros requisitos de ordem subjetiva, assim previstos no 

artigo 21 da Lei Estadual nº 10.076/2.014: “Art. 21 Constituem requisitos 

para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF); VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. (...)” Como se observa, as promoções por antiguidade e 

merecimento estão condicionadas ao preenchimento dos seguintes 

requisitos: interstício mínimo previsto no posto ou graduação, possuir bom 

conceito disciplinar e moral, ser considerado apto na inspeção de saúde, 

ser considerado apto na avaliação física, ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória, ter conceito profissional satisfatório, haver vaga 

disponível, possuir os cursos ou estágios necessários para a promoção, e 

ter tempo de serviço arregimentado, nos moldes da lei em comento. Os 

artigos 22 a 32 da Lei Estadual nº 10.076/2.014, por sua vez, especificam 

a maneira de avaliação de cada um dos requisitos citados, avaliações 

estas que devem ser realizadas pela autoridade ou comissão militar 

competente, porquanto inserida no poder discricionário do administrador, 

sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir em tal seara nos casos em 

que não houve renitência ou ilegalidade manifesta na via administrativa. 

Ademais disso, ainda se faz necessária a inclusão do militar nos quadros 

de acesso à promoção, nos moldes do artigo 35 do diploma legal em voga, 

com a necessária observância das restrições contidas nos artigos 36 e 

37. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono os seguintes 

precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – OFICIAL DA 

POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO – ATO 

DISCRIOCIONÁRIO – PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – MÉRITO 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

promoção por critério de merecimento, o ato administrativo emanado do 

poder público é discricionário. Desta forma, o administrador público atua 

dentro de uma margem de liberdade de escolha, nos limites da lei, dentre 

várias escolhas possíveis, sem que isso caracterize ou configure abuso 

ou desvio de poder. (...) 3. Em se tratando de ato discricionário, como é o 

caso de promoção por merecimento, não pode o Poder Judiciário analisar 

o tal ato, sob pena de adentrar no mérito administrativo, salvo, quando 

manifesta ilegalidade. (...) (Ap 77945/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) MANDADO DE 

SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – 

INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À 

PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO 

IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA. 

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de no Quadro de 

Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os 

pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” não 

afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua 

exclusão da lista de promoções. Se o impetrante encontra-se 

respondendo a ação penal e, por esta razão, foi excluído do Quadro de 

Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da 

Presunção da Inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da CRFB/88, pois, 

para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a 

processo por prática de crime, o que indica um proceder contrário aos 

rigores que deve pautar a conduta de um policial militar. (MS 53737/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, 

Publicado no DJE 10/05/2018) Portanto, não assiste ao Requerente o 

direito à promoção imediata ao posto de 3º Sargento, tampouco ao 

aproveitamento in abstrato do tempo de serviço excedente para 

promoções futuras, tendo em vista que tal hipótese configuraria ingerência 

indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a 

ser realizado. Por fim, saliento não restar configurada qualquer hipótese 

legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, 

nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.076/2.014. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos, 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, com fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 23 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015337-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1015337-13.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por Andrea das Graças Camilo de Souza em face do 

Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, que é integrante da carreira 

efetiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que foi prejudicada 

com a edição da Lei Estadual nº 10.076/2.014, que reduziu o interstício 

necessário à promoção de Soldado para Cabo de 12 para 09 anos, 

beneficiando aqueles militares que ingressaram posteriormente na 

carreira, os quais lograram êxito em obter tal promoção em menor 

interstício temporal. Afirma que possui 13 anos de efetivo serviço militar, 

razão pela qual deveria estar graduada como 3º Sargento, sendo 

prejudicada pela lei citada, que não trouxe qualquer regra de transição 

específica a esse respeito. Em razão do exposto, pugna pela procedência 

do pedido para “que a parte autora conta com mais de 13 anos de efetivo 

exercício no posto de cabo seja promovido imediatamente ao posto de 3º 

Sargento”, ou, alternativamente, que “seja aproveitado o tempo excedente 

na forma da tese da presente exordial para novas promoções caso 

quando o julgamento da presente ação já tenham sido promovidos dando 

interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da 

vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o 

fim de estabelecer, incidentalmente e interpartes, como interpretação do 

art. 22, II, a e b da lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de 

seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, 

sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo 

de cabo ou caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando 

do julgamento da presente ação que seja o tempo excedente aproveitado 

para cumprimento de interstício para novas promoções”. A petição inicial 

veio instruída com documentos. Regularmente citado, o Requerido 

contestou a ação, sustentando a inexistência do direito alegado e 

pugnando pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou 

a contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a 

pretensão pela procedência dos pedidos formulados. Sem produção de 

provas específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a 

matéria em análise envolva questões de direito e de fato, entendo que as 

provas produzidas até o momento se mostram suficientes para permitir o 

adequado deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de 
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provas adicionais, de modo que passo ao julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A 

controvérsia a ser dirimida nos presentes autos se resume a saber se 

assiste à Requerente o direito à promoção à graduação de 3º Sargento, 

em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, 

alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, cuja alínea “a” 

reduziu de 12 para 09 anos o interstício temporal necessário para a 

promoção da graduação de Soldado para Cabo. Data venia, a pretensão é 

singela e o direito não ampara a pretensão específica posta pela 

Requerente no caso concreto. Isto ocorre por que as promoções por 

antiguidade ou merecimento, além do aspecto temporal, estão sujeitas ao 

cumprimento de outros requisitos de ordem subjetiva, assim previstos no 

artigo 21 da Lei Estadual nº 10.076/2.014: “Art. 21 Constituem requisitos 

para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF); VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. (...)” Como se observa, as promoções por antiguidade e 

merecimento estão condicionadas ao preenchimento dos seguintes 

requisitos: interstício mínimo previsto no posto ou graduação, possuir bom 

conceito disciplinar e moral, ser considerado apto na inspeção de saúde, 

ser considerado apto na avaliação física, ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória, ter conceito profissional satisfatório, haver vaga 

disponível, possuir os cursos ou estágios necessários para a promoção, e 

ter tempo de serviço arregimentado, nos moldes da lei em comento. Os 

artigos 22 a 32 da Lei Estadual nº 10.076/2.014, por sua vez, especificam 

a maneira de avaliação de cada um dos requisitos citados, avaliações 

estas que devem ser realizadas pela autoridade ou comissão militar 

competente, porquanto inserida no poder discricionário do administrador, 

sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir em tal seara nos casos em 

que não houve renitência ou ilegalidade manifesta na via administrativa. 

Ademais disso, como condição à promoção, ainda se faz necessária a 

inclusão do militar nos quadros de acesso à promoção, nos moldes do 

artigo 35 do diploma legal em voga, com a necessária observância das 

restrições contidas nos artigos 36 e 37. E para corroborar o entendimento 

adotado, colaciono os seguintes precedentes do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO 

ORDINÁRIA – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO POR 

MERECIMENTO – ATO DISCRICIONÁRIO – PRETERIÇÃO – NÃO 

COMPROVAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Em se tratando de promoção por critério de merecimento, o ato 

administrativo emanado do poder público é discricionário. Desta forma, o 

administrador público atua dentro de uma margem de liberdade de escolha, 

nos limites da lei, dentre várias escolhas possíveis, sem que isso 

caracterize ou configure abuso ou desvio de poder. (...) 3. Em se tratando 

de ato discricionário, como é o caso de promoção por merecimento, não 

pode o Poder Judiciário analisar o tal ato, sob pena de adentrar no mérito 

administrativo, salvo, quando manifesta ilegalidade. (...) (Ap 77945/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 

18/05/2018) MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – 

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO 

QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM 

DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SEGURANÇA 

DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de 

no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos 

os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” não 

afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua 

exclusão da lista de promoções. Se o impetrante encontra-se 

respondendo a ação penal e, por esta razão, foi excluído do Quadro de 

Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da 

Presunção da Inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da CRFB/88, pois, 

para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a 

processo por prática de crime, o que indica um proceder contrário aos 

rigores que deve pautar a conduta de um policial militar. (MS 53737/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, 

Publicado no DJE 10/05/2018) Portanto, não assiste à Requerente o direito 

à promoção imediata ao posto de 3º Sargento, tampouco ao 

aproveitamento in abstrato do tempo de serviço excedente para 

promoções futuras, tendo em vista que tal hipótese configuraria ingerência 

indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a 

ser realizado. Por fim, saliento não restar configurada qualquer hipótese 

legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, 

nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.076/2.014. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos, 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, com fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 23 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004585-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA HONORIO DE ALENCASTRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA HONORIO AMARAL OAB - MT14753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1004585-16.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: MARIANA HONORIO DE 

ALENCASTRO IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIANA HONÓRIO DE 

ALENCASTRO contra ato tido como ilegal imputado ao PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

consistente na negativa de sua posse no cargo de Professor – 

Especialidade Licenciatura em Pedagogia, em virtude de aprovação no 

concurso público promovido pelo Município de Cuiabá – Edital 01/2015 – da 

Secretaria Municipal de Educação. A impetrante alega que foi aprovada no 

certame, contudo, ainda não concluiu o curso superior de Pedagogia, 

razão pela qual não foi possível apresentar o diploma de conclusão de 

curso exigido pelo Edital para o ato da posse. Afirma que está cursando o 

último ano do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal 

de Mato Grosso, sob o RGA N. 20131113302, com previsão de conclusão 

no final do primeiro semestre letivo de 2016. Assim, requer a concessão 

de liminar para que seja determinada a prorrogação do prazo da posse no 

cargo de Professor – Especialidade Licenciatura em Pedagogia. Ao final, 

pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar. 

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID nº 4776671. A autoridade 

coatora prestou informações sustentando a legalidade do ato praticado e 

pugnando pela denegação da segurança. O Ministério Público deixou de 

opinar, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação 

mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova 

pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade. Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações 

Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, 

leciona que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 
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impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não 

estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Como visto, a pretensão do 

impetrante é anular o ato que negou sua posse em cargo público, por não 

ter apresentado documento exigido no edital. Ocorre que, para estar apto 

ao ingresso no cargo de Professor perante a Secretaria Municipal de 

Educação de Cuiabá, é necessário não apenas a aprovação em concurso 

público, mas também a comprovação de outros requisitos, tais como a 

conclusão do ensino superior, previsão expressa no edital e na Lei 

Complementar nº 220/2010 que dispõe sobre a Lei Orgânica dos 

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem: “Art. 5º 

Os níveis do cargo de Professor são estruturados segundo a habilitação e 

titulação dos profissionais, da seguinte forma: I - professor Licenciado 

(PL) - habilitação em licenciatura plena;” “Art. 16 O ingresso na carreira 

dos Profissionais da Educação exigirá concurso público de provas ou de 

provas e títulos. Parágrafo único. O julgamento dos títulos será efetuado 

de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital de Abertura do 

Concurso. “Art. 17 O concurso público para provimento dos cargos dos 

Profissionais da Educação reger-se-á, em todas as suas fases, pelas 

normas estabelecidas na legislação que orienta os concursos públicos, 

em edital a ser expedido pelo órgão competente.” (Lei complementar nº 

220/2010) “3.3 O candidato deverá atender, cumulativamente, para 

investidura no cargo, aos seguintes requisitos: (...) m) apresentar diploma 

devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino, reconhecido 

pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de apresentação de 

original e de sua cópia, para o cargo pretendido nos termos do Anexo II.” 

“PROFESSOR – LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: REQUISITOS: Diploma de 

graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Certificado de 

conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar devidamente 

registrado e reconhecido pelo MEC” (EDITAL Nº 01/2015 – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) A exigência do certificado/diploma 

de conclusão do ensino superior para a posse no cargo público, além de 

prevista no edital, encontra-se albergada pela própria legislação que rege 

a carreira, de sorte que, ao realizar a prova, o impetrante já tinha 

conhecimento de tal requisito, pelo que não se afigura lícito, ainda que 

possua aptidão intelectual, pretender, por via oblíqua, contornar as regras 

mínimas e assumir a vaga de outro candidato que atendeu àquela 

condição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 

PÚBLICO - ESTATÍSTICO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE 

GRADUAÇÃO DE CURSO SUPERIOR EM ESTATÍSTICA RECONHECIDO 

PELO MEC E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CATEGORIA COMO 

ESTATÍSITICO - CANDIDATO COM FORMAÇÃO EM MATEMÁTICA - LIMINA 

DEFERIDA - NEGATIVA DE POSSE POR NÃO COMPROVAÇÃO DA 

GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EXIGIDA NO EDITAL - ATUAÇÃO 

ADMINISTRATIVA QUE APENAS ZELA PELO CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL - PRECEDENTES STJ - HIGIDEZ 

MANTIDA - LIMINAR RATIFICADA - RECURSO PROVIDO. "A aprovação e 

classificação em concurso não confere o direito à posse no cargo, 

gerando apenas uma expectativa de sua concretização. 2. - Convocada 

para a posse, é obrigação da candidata demonstrar, através de 

documentação hábil, o pré-requisito de escolaridade exigido no edital de 

abertura do concurso público a que se submeteu e foi aprovada. 3. - 

Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ, Sexta Turma, RMS 

16127/MA, relator Ministro Paulo Gallotti, DJ 24/4/2006). "Inexistindo 

comprovação nos autos em contrário, é de se considerar que a atuação 

da Administração Pública deu-se tão somente pelo cumprimento dos 

requisitos fixados no Edital. Precedentes: RMS 32.927/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.2.2011; RMS 22.376/DF, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1º.2.2011; RMS 23.241/AP, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22.3.2010; RMS 

23.228/RJ, Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 8.3.2010; 

REsp 1.109.505/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.6.2009; e 

AgRg no RMS 24.996/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

16.2.2009. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no 

RMS 32916/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe 3/5/2011)". (AI 

60661/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, 

Publicado no DJE 07/11/2014) Assim, não tendo a impetrante comprovado 

no ato da posse que já havia concluído o ensino superior, não há direito 

líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, nem 

qualquer ilegalidade no ato da autoridade coatora que negou o direito de 

posse, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se 

impõe. Outrossim, é vedado ao Poder Judiciário modificar as regras do 

Edital, elaboradas de acordo com a discricionariedade da Administração 

Pública, sendo permitido apenas observar a legalidade da aplicação da 

norma. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DENEGO A 

SEGURANÇA. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000741-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000741-24.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: VEGRANDE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA IMPETRADO: FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS Vistos. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA em face do FISCAL DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS, vindicando a concessão de ordem mandamental 

para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido 

no processo administrativo nº 5187470/2016. A liminar foi deferida por 

meio de decisão proferida no plantão judicial, conforme se verídica do 

documento de ID nº 4600616. Regularmente notificada, a autoridade 

coatora deixou transcorrer in albis o prazo conferido para apresentar 

informações, consoante certidão de fls. 5530318. O Ministério Público 

deixou de opinar, alegando ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Fundamento e decido. 

Como é de sabença, o mandado de segurança é remédio constitucional 

destinado a proteger direito líquido e certo da parte interessada contra ato 

ilegal ou arbitrário de autoridade pública, tratando-se de ação mandamental 

de rito célere que demanda a produção de prova documental 

pré-constituída capaz de comprovar, de plano, a liquidez e a certeza do 

direito alegado. Aliás, sobre o conceito de liquidez e certeza do direito 

alegado para fins de impetração de mandado de segurança, Hely Lopes 

Meirelles, com a clareza que lhe é peculiar, assim leciona: “Direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do 

mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (CC, art. 1.533). 

É um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e 

comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação 

dos fatos e situações que ensejam o exercício deste direito.” (Hely Lopes 

Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., págs. 36/37, Malheiros 

Editores, São Paulo: 2003) Com efeito, a controvérsia a ser dirimida no 

presente writ consiste em apurar se assiste à impetrante o direito líquido e 

certo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido enquanto 

pendente de julgamento o recurso administrativo interposto. No que tange 
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à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o Código Tributário 

Nacional, em seu artigo 151, III, dispõe que “as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo” suspendem a sua exigibilidade. Como se nota da redação 

do mencionado artigo, os recursos administrativos que preencham os 

requisitos das leis reguladoras do processo tributário administrativo tem o 

condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. PEDIDO 

DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL RELATIVA À MATÉRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE 

NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o "pedido de 

reconsideração" apresentado na esfera administrativa, não obstante 

autorizado pela legislação estadual que tratava do "processo tributário 

relativo ao ICMS", foi protocolado sem a observância do prazo de trinta 

dias, ou seja, após ocorrido "o trânsito em julgado administrativo, (...) o 

que foi inclusive informado no bojo do processo administrativo tributário". 

Nesse contexto, entendeu que após a apreciação definitiva do recurso 

administrativo, com a consequente intimação do contribuinte para 

pagamento do crédito tributário, iniciou-se o prazo de prescrição previsto 

no art. 174 do CTN, o qual não foi suspenso em virtude do "pedido de 

reconsideração", apresentado a destempo. 2. Assim, não há falar em 

ofensa aos arts. 151, III, 156, V e 174 do CTN, pois apenas as 

reclamações e os recursos apresentados na forma das leis reguladoras 

do processo tributário administrativo é que se enquadram no disposto no 

art. 151, III, do CTN e impedem a cobrança do crédito tributário, de modo 

que, constituído definitivamente o crédito tributário — em razão da 

apreciação definitiva do recurso na esfera administrativa —, inicia-se o 

prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN. A apresentação de 

"pedido de reconsideração" manifestamente intempestivo não enseja a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco a suspensão do 

prazo prescricional. 3. Recurso especial não provido.” (REsp 1116849/PR, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) Nesse particular, os documentos 

apresentados pela impetrante são aptos a demonstrar que a impugnação 

administrativa apresentada está de acordo com as leis reguladoras e foi 

devidamente recebida pela autoridade fazendária, sendo apta a autorizar 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido. Logo, durante 

a pendência de julgamento do Recurso Administrativo nº 5187470/2016, é 

certo que a exigibilidade do crédito tributário objeto do aludido processo 

deve permanecer suspensa. Posto isto e por tudo o mais que dos autos 

conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, apenas para consolidar os termos da 

liminar deferida no nascedouro destes autos. Sem custas e honorários, 

eis que incabíveis na espécie. Decisão sujeita ao reexame necessário, por 

força da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015972-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE PAIVA ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1015972-28.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: DANIEL DE PAIVA ABREU 

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSITO - SUCIT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por DANIEL DE PAIVA ABREU em face do 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinado à autoridade coatora que 

se abstenha de praticar atos tendentes à cobrança de ICMS ou diferencial 

de alíquota, nas atividades desenvolvidas pelos Impetrantes consistentes 

na transferência física de sua mercadoria/bens entre suas 

propriedades/estabelecimentos localizados perante diversos entes 

federativos, quando não ocorrer circulação de mercadorias com intuito de 

mercância, mas tão-somente transferência de propriedade. Aduz que é 

pecuarista e no desenvolvimento de sua atividade utiliza-se de 

propriedade rurais localizadas neste Estado do Mato Grosso e no Estado 

de Goiás, sendo que a atividade rural resulta na manutenção de matrizes e 

cria de bezerros em sua propriedade rural situada na cidade de SANTA 

TEREZINHA - MT (FAZENDA SANTA TEREZINHA) e posterior remessa, 

com a finalidade de confinamento e engorda, para a propriedade da qual é 

arrendatário na cidade de IACIARA - GO. Alega que tal logística tem o 

intuito de melhor adequar as características de cada propriedade à sua 

atividade pecuarista, de forma a propiciar satisfatória produtividade e 

qualidade ao seu rebanho. Afirma que as referidas fazendas, embora em 

Estados diversos, estão bem próximas uma da outra, então, é comum o 

remanejamento de bovinos de uma para outra localidade, entretanto 

destacam que a autoridade coatora vem exigindo indevidamente o prévio 

pagamento do ICMS para autorizar o transporte de gado de sua fazenda 

localizada no Estado do Tocantins e a que esta sediada no Estado de 

Goiás. Destaca que agindo em via transversa, o Estado de Mato Grosso 

ao promulgar o Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/2014), ‘ex vi’ do seu art. 3º, 

inciso I, manteve a mesma definição da Lei Kandir, qual seja, tributar 

qualquer circulação/deslocamento de mercadoria, o que é totalmente 

inconstitucional. A petição inicial veio instruída com documentos. A liminar 

foi deferida durante o plantão judicial, conforme se verifica do documento 

de ID nº 4872003. A autoridade coatora apresentou informações, 

sustentando a legalidade do ato perpetrado e pugnando pela denegação 

da segurança. É o relatório. Fundamento e decido. Como é de sabença, o 

mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger 

direito líquido e certo da parte interessada contra ato ilegal ou arbitrário de 

autoridade pública, tratando-se de ação mandamental de rito célere que 

demanda a produção de prova documental pré-constituída capaz de 

comprovar, de plano, a liquidez e a certeza do direito alegado. Aliás, sobre 

o conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins de impetração 

de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é 

peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) No caso concreto, como 

dito, o impetrante pretende concessão de ordem mandamental para 

autorizar a transferência de gado de suas propriedades rurais localizadas 

no Estado de Mato Grosso para a sua propriedade no Município 

Iaciara-GO, sem o pagamento do imposto devido pela operação, ao 

argumento de que se trata de transferência de bens entre 

estabelecimentos do mesmo proprietário. Ocorre que a efetiva apuração 

dos motivos ensejadores da transferência em questão, como a suposta 

estiagem e a insuficiência do pasto em solo mato-grossense, se traduz 

como matéria complexa que não se coaduna com a estreita via do 

mandado de segurança, demandando dilação probatória incompatível com 

a seara mandamental. Segundo penso, a regular constatação de tais 

condições é primordial para verificar a efetiva necessidade da 
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transferência do rebanho, principalmente com a finalidade de assegurar a 

supremacia e a indisponibilidade do interesse público no que diz respeito 

ao recolhimento dos impostos possivelmente devidos em caso de 

comercialização do rebanho, pois nada impede que o impetrante se utilize 

dessa operação de transferência como simulacro para camuflar a 

posterior comercialização do rebanho transferido no Estado de destino, 

sem o devido recolhimento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso, 

acarretando vultoso prejuízo aos cofres públicos. E para corroborar o 

entendimento adotado, colaciono o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC REPELIDA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 166 DO CTN. PROVA DA 

NÃO-TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. PRECEDENTES. (...) 2. 

O creditamento pretendido, na realidade, camufla o intento da parte em 

obter o direito à compensação, na escrita fiscal, de tudo o que foi pago 

indevidamente com débitos futuros de ICMS. Assim, não há como se furtar 

à disciplina do art. 166 do CTN, que exige a comprovação de que o 

contribuinte de direito não repassou ao contribuinte de fato o encargo 

financeiro do tributo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, de que 

está por este autorizado a recebê-lo. Precedentes. 3. De fato, consoante 

teor da Súmula 213 deste Superior Tribunal de Justiça:"o mandado de 

segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à 

compensação tributária". No entanto, para que tal direito seja reconhecido 

na via mandamental, imprescindível que seja líquido e certo, isto é, 

reconhecível de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...) (AgRg 

no REsp 930.968/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1161) Isto posto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a PETIÇÃO inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Denego o mandado de 

segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 

e, via de consequência, revogo a liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 29 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021981-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENALDES AZEVEDO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do 

DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 00.000.000./0000-00 

(REPRESENTANTE)

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: 

1021981-06.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: ADENALDES AZEVEDO DA 

SILVA IMPETRADO: GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E 

PENALIDADES AO CONDUTOR DO DETRAN/MT Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ADENALDES 

AZEVEDO DA SILVA acoimando de ilegal e arbitrário ato do GERENTE DE 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO 

DETRAN/MT, vindicando a concessão de liminar para o fim de determinar 

que a autoridade coatora suspenda os efeitos da notificação da 

suspensão do direito de dirigir. Esclarece, em síntese, que em 16/02/2015, 

fora, em blitz situada na Rodovia MT-251, KM 16 (Cuiabá-Chapada dos 

Guimarães), instado a realizar o exame de alcoolemia por meio de aparelho 

de bafômetro. Assevera que, utilizando-se de sua prerrogativa 

constitucional de não produzir prova contra si próprio, declinou da 

realização de tal exame, concordando com a aplicação de multa pecuniária 

e posterior autuação de infração de trânsito, em conformidade com o 

artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que na ocasião não há 

notificação referente à penalidade em questão. Aduz que quitou a multa 

em nome de seu filho (proprietário do veículo) por meio de guia onde 

consta o número do auto de infração (MTA0188336). Sustenta que, 

mesmo passados mais de 23 (vinte e três) meses da referida infração de 

trânsito, recebeu em sua residência a Notificação da Suspensão do Direito 

de Dirigir, referente à supracitada infração de trânsito, pelo período de 1 

(um) ano. Alega que a autoridade impetrada ainda determinou a devolução 

de sua Carteira Nacional de Habilitação em qualquer unidade do 

DETRAN/MT para início do prazo da sanção de suspensão. A inicial veio 

instruída com documentos. A liminar foi indeferida por meio da decisão de 

ID nº 5007981. A autoridade coatora prestou informações defendendo a 

legalidade do ato combatido e pugnando pela denegação da segurança. O 

Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. A ação mandamental é 

cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como 

condição essencial à verificação da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª edição, 

São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua 

existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se 

o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” A controvérsia a ser analisada na presente ação consiste em 

apurar se assiste à impetrante o direito à afastar a suspensão do seu 

direito de dirigir, sob o fundamento de que não houve a sua devida 

notificação. Verifica-se dos autos que o impetrante foi autuado por dirigir 

sob a influência de álcool (art. 165, do CTB), o que deu ensejo ao 

processo de suspensão do direito de dirigir ora impugnado. É possível 

verificar dos documentos carreados que no caso em apreço foi 

observado o devido processo legal, porquanto a notificação de 

instauração do procedimento foi devidamente entregue no endereço, 

assegurando-se ao Impetrante o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Nesse passo, estabelece o artigo 17 da Resolução n° 182 – 

CONTRAN, in verbis: “Art. 17 .Aplicada a penalidade, a autoridade 

notificará o infrator utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1° e 2° do art. 

10 desta Resolução, para interpor recurso ou entregar sua CNH no órgão 

de registro da habilitação, até a data do término do prazo constante na 

notificação, que não será inferior a trinta dias contados a partir da data da 

notificação da aplicação da penalidade. Para elucidar, é importante citar o 

relatório técnico colacionados aos autos pela autoridade coatora, que 

assim dispõe: “Devidamente notificado, conforme comprovam os 

documentos juntados aos autos, o condutor não apresentou defesa no 

prazo legal e nem nomeou procurador para fazê-la, operando-se os 

efeitos da revelia. Assim, respeitada a ampla defesa, e oportunizado o 

contraditório conforme art. 265 do CTB e Res. 182/2005 CONTRAN, não há 

que se falar em violação ao devido processo legal e nulidade do 

procedimento. Destaco que a aplicação das multas de trânsito consiste em 

exercício regular do poder de polícia da administração Pública, sendo certo 

que o Auto de Infração lavrado por agente dotado de fé pública, goza de 

presunção de veracidade e legitimidade, podendo tal presunção ser elidida 

por prova inequívoca em contrário. (...) Sugerimos a suspensão do direito 

de dirigir do interessado pelo prazo de 12 meses, pelo disposto no artigo 

277, §3° do CTB c/c art. 3°, inciso I da resolução 182/2005 do 

CONOTRAN.” Assim, não cabe falar em ofensa ao devido processo legal, 

uma vez que a parte impetrada expediu as notificações com regularidade, 

não havendo respaldo probatório no feito a corroborar a alegação de que 

o impetrante desconhecida a penalidade de suspensão vigente sobre o 

seu direito de dirigir e que não lhe foi oportunizado a ampla defesa. E para 

corroborar o entendimento posto cito a jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. MÚLTIPLAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PROCESSO DE 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. NOVA 

INFRAÇÃO. ART. 162, II, DO CTB. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE 

CASSAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A tese ventilada na inicial 

não restou comprovada no feito, estando avulsa de qualquer elemento 

demonstrador de que a parte demandada não tenha observado o devido 

processo legal no processo de suspensão do direito de dirigir (PSDDP), 
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uma vez que verificada a regularidade das notificações. O impedimento ao 

direito de dirigir, portanto, foi incluído no prontuário do autor em 

07/03/2013, o que torna legítima a autuação pelo art. 162, II, do CTB, 

quando já vigorava a restrição. Por força da última infração, consoante 

previsão do art. 263, inciso I, do CTB, instaurou-se o processo de 

cassação do direito de dirigir. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007413834, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 

21/03/2018) Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC e, via de consequência, denego o 

mandado de segurança. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011029-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STILLO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT0008023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1011029-65.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: STILLO AR COMERCIO DE AR 

CONDICIONADO LTDA - EPP IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte Impetrante, 

para que produza seus efeitos legais (Id. 8171762). 2 – Julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 24 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012680-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA (IMPETRANTE)

VALDOCIR PAULO ROVARIS (IMPETRANTE)

EDEVALDO ROVARIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONTROLE DE 

PROCESSOS JUDICIAIS (IMPETRADO)

SUB-PROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1012680-35.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: TRANSPORTADORA ROVARIS 

LTDA, VALDOCIR PAULO ROVARIS, EDEVALDO ROVARIS IMPETRADO: 

SUB-PROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, GERENTE 

DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONTROLE DE PROCESSOS 

JUDICIAIS Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA E OUTROS 

contra ato reputado ilegal praticado pelo SUB-PROCURADOR FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, vindicando, em suma, a 

concessão de liminar para que seja determinada a emissão de certidão 

positiva com efeitos de negativa em favor da impetrantes. A petição inicial 

veio instruída com documentos. A análise da liminar foi postergada para 

após as informações da autoridade coatora. A autoridade coatora 

apresentou contestação, informando que o processo administrativo que 

ensejou a negativa de emissão de certidão positiva com efeito de negativa 

teve o seu status alterado para “suspenso”, o que possibilita a emissão da 

certidão almejada pelos impetrantes. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, diante da análise suspensão do aviso de cobrança que 

impedia a emissão de certidão negativa de forma espontânea pela 

Administração, tenho como evidenciada a perda superveniente do 

interesse processual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA – PRETENSÃO 

DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO – OBJETO CONCEDIDO 

ADMINISTRATIVAMENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) II - Se 

a pretensão é satisfeita administrativamente, ocorre a perda 

superveniente do objeto da ação mandamental, ante a perda do interesse 

de agir, merecendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos 

moldes do art. 267, VI, do CPC. (Ap 113806/2012, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/01/2014, Publicado no DJE 30/01/2014) Isto 

posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e providências de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007139-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (GFMEP) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1007139-21.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: SR SUPERMERCADO E 

ATACADO LTDA - ME IMPETRADO: GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (GFMEP) Visto. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA – ME em face de ato 

supostamente ilegal praticado pela GERENTE DA GERÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE-GFMEP, consistente na exclusão da impetrante do Simples 

Nacional com fundamento na suposta existência de débitos fiscais, 

ocasionados por um atraso no pagamento de débitos referentes ao ano de 

2015. A Impetrante aduz que atua na área de comércio varejista de 

produtos alimentícios, sendo empresa de pequeno porte, beneficiária do 

Simples Nacional. Afirma que 23/10/2015 recebeu a notificação em virtude 

de atraso do pagamento de tributo, enviada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda e pela Gerência de Fiscalização de ME e EPP-GFMEP, e 

denominada “Termo de Exclusão Simples Nacional – Débitos” sob n.º 

1125932/1627/68/2015, referente ao valor de R$ 3.087,23 (três mil e 

oitenta e sete reais, vinte e três centavos) Afirma que ao tomar 

conhecimento dos débitos junto a Secretaria de Fazenda, emitiu o DAR 

com vencimentos para os dias 30/11/2015 e 30/12/2015, respectivamente 

com os valores atualizados, sendo quitados, no montante de R$ 4.110,21 

(quatro mil, cento e dez reais e vinte e um centavos). Contudo, consigna 

que mesmo encerrando o ano de 2015 sem débitos, foi excluída do 

benefício. Assevera, que teve ciência de referida exclusão no mês de 

fevereiro do corrente ano, posteriormente, apresentou recurso de 

impugnação junto a Secretaria de Estado de Fazenda, para postular seu 

reenquadramento no benefício, entretanto, foi indeferido sob argumento de 

que o recurso estava intempestivo pois o prazo teria expirado em 

25/11/2015. Em sua defesa, argumenta que pelo Cadastro de Contribuintes 

em anexo, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda, a informação 
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quanto a data de exclusão do sistema do simples não procede, a medida 

que no documento consta expressamente que a data de exclusão se deu 

em 01/01/2016. Desta maneira, requer a concessão de liminar para que 

seja determinada a sua inclusão no programa SIMPLES NACIONAL. Com a 

inicial, vieram acostados documentos. A liminar foi concedida por meio da 

decisão de ID nº 3275405. O impetrado apresentou informações, 

sustentando a legalidade do ato perpetrado e pugnando pela denegação 

da segurança. O Ministério Público pugna pelo regular prosseguimento do 

feito. É o relatório. Fundamento e decido. A ação mandamental é cabível 

contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, 

sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição 

essencial à verificação da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, 

Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” Verifica-se dos 

autos que o impetrante vindica sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL, em 

face da quitação do débito que sustenta a sua exclusão do benefício 

fiscal. No caso vertente, os documentos que acompanham a inicial 

demonstram cabalmente a ocorrência de ofensa ao direito líquido e certo 

da impetrante, uma vez que restou devidamente comprovado que a mesma 

efetuou o pagamento dos débitos nas datas de 30/11/2015 e 30/12/2015, 

sendo que a sua exclusão do programa de benefício fiscal se deu sem 

que fosse observada a comprovação do pagamento das parcelas em 

atraso, com a consequente extinção do crédito tributário. Desta forma, 

entendo que a impetrante demonstrou estar em conformidade com o artigo 

156, I, do Código Tributário Nacional, in verbis: “Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento;” Assim, não incidindo qualquer 

irregularidade constante do art. 17 da Lei Complementar 123/2006, que 

impediria o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, a impetrante faz jus a concessão da segurança pretendida. 

Posto isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM 

MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro 

destes autos. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003358-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - SP295106-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1003358-88.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: ALCINDO ROMAO DAS NEVES 

IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos e etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por ALCINDO ROMAO DAS NEVES acoimando 

de ilegal e arbitrário ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS E OUTROS, consubstanciado na demora para conclusão do 

Processo Administrativo nº 480023/2013, protocolizado no dia 02/09/2013, 

por meio do qual requereu isonomia salarial com base na Lei de Carreira 

publicada após o seu ato de aposentadoria. Aduz, em síntese, que a 

demora na conclusão do processo administrativo importa em ofensa aos 

princípios da razoável duração do processo e da eficiência. Em face do 

exposto, pugna pela concessão de liminar para determinar à autoridade 

coatora conclua o Processo Administrativo n.º 480023/2013, no prazo de 

15 (quinze) dias. A inicial veio instruída com documentos.. A análise da 

liminar foi postergada para após as informações da autoridade coatora. A 

autoridade coatora prestou informações alegando que o impetrante já teve 

o seu pedido atendido, inclusive tendo sido calculado as diferenças 

salariais, que importam em R$ 117.879,75, pugnando pela declaração da 

perda superveniente do objeto. Intimado para se manifestar sobre possível 

interesse no prosseguimento do feito, o impetrante peticionou informando 

que o processo administrativo ainda se encontra sobrestado por prazo 

indeterminado, e requerendo a análise dos pedidos expostos na inicial. O 

Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação 

mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova 

pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade. Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações 

Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, 

leciona que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não 

estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” Pois bem. Acerca do tema, a Lei 

Estadual nº 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Estadual, assim dispõe no que interessa 

ao caso concreto: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário. § 2° Quando a complexidade da questão 

envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a 

autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º 

deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o 

requerimento.” Desta maneira, transpondo o supramencionado dispositivo 

ao caso concreto, resta evidenciado o direito pretendido pelo impetrante, 

porquanto os documentos carreados demonstram que o processo 

administrativo de interesse do impetrante encontra-se paralisado há mais 

de 120 (cento e vinte) dias, em razão da pendência de assinatura do seu 

último despacho, em franca violação aos princípios da legalidade, da 

razoável duração do processo e da eficiência. Outrossim, é necessário 

elucidar que, embora a autoridade impetrada tenha apresentado defesa 

sustentando que o processo administrativo já foi encerrado, ainda consta 

o último andamento pendente de assinatura do responsável para a sua 

validação. Por outro lado, registro por oportuno, que o objeto da lide é 

apenas a análise de tal requerimento que se encontrava paralisado há 

muito tempo, sendo que o remédio constitucional em questão não se 

presta a assegurar o pagamento de quaisquer valores declarados no 

processo administrativo em testilha, mesmo porque que o mandado de 

segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos 

patrimoniais em relação a período pretérito a teor do que prescreve as 

Súmulas 269 e 271 do STF. Posto isto e por tudo o mais que dos autos 

conta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, apenas para determinar, em sede 

de liminar nos termos do art. 14, §3º da Lei 12.016/2009, que a autoridade 

coatora analise o procedimento administrativo nº 480023/2013, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 389 de 692



do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018964-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: 

1018964-59.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA GOMES BARBOSA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por Maria Gomes Barbosa em face do Estado de Mato Grosso, 

objetivando o recebimento dos valores pretéritos à impetração do 

Mandado de Segurança nº 30272/2011 (maio de 2008 a março de 2011), 

no qual restou reconhecido seu direito à paridade de pensão com a 

remuneração dos servidores em atividade. A petição inicial veio instruída 

com documentos. Regularmente citado, o Requerido apresentou 

contestação arguindo preliminarmente a prescrição da pretensão 

deduzida. No mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna 

pela improcedência do pedido. Apesar de intimada, a Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo da impugnação à contestação. Sem produção 

de provas específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. 

Preliminarmente Da prescrição Como matéria de cunho prejudicial ao 

mérito, o Requerido argui a prescrição da pretensão deduzida, sob o 

argumento de que a propositura do mandado de segurança interrompeu a 

fluência do prazo prescricional, que volta a correr pela metade após o 

trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem mandamental, nos 

moldes do artigo 9º do Decreto nº 20.910/32. Acerca do tema, o E. 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

prescrição da ação de cobrança volta a correr pela metade após o 

trânsito em julgado do mandado de segurança, não ficando aquém de 5 

anos caso a interrupção tenha ocorrido na primeira metade do prazo. 

Nesse sentido, o seguinte precedente: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 

AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de 

segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr 

pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual 

seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. 2. Consoante o 

enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda 

Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato 

interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular 

do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. No caso 

dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 

2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de 

segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do 

lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do 

Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação 

mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a 

presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a 

ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 

383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, 

DJe 25/03/2015) No caso concreto, o ato coator (Lei Complementar 

Estadual nº 326/08) foi praticado em agosto de 2008, tendo o mandado de 

segurança sido impetrado em 01/04/2011, ou seja, após a fluência de mais 

da metade do prazo prescricional. Desse modo, o prazo prescricional da 

ação de cobrança volta a correr pela metade (dois anos e seis meses) 

após o trânsito em julgado da sentença concessiva do mandado de 

segurança, que ocorreu em 04/06/2012, de modo que a prescrição se 

consumou em 04/12/2014. Assim, considerando que a presente ação 

somente foi ajuizada em 03/11/2016, é de se reconhecer a prescrição do 

direito à cobrança das parcelas compreendidas no período de maio de 

2008 a março de 2011. Diante do exposto, acolho a prejudicial de 

prescrição, com fundamento no artigo 487, II, 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. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do 

disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.R.I. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021021-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GISLENE MARIA BRUN (AUTOR)

ALVARO ANTONIO SANTOS CACHECO (AUTOR)

FRANCISCO JOSE CARVALHO MARCILIO (AUTOR)

CLAUDIA REGINA DIAS DE AMORIM (AUTOR)

JOANETH TRAQUIMAS DA SILVA (AUTOR)

DANILO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

JORGE LUIS MIRANDA PINHEIRO (AUTOR)

CONCEICAO APARECIDA DE PAULA ALEIXO (AUTOR)

JOANICE GOMES PEREIRA (AUTOR)

IVONETI DALLA LIBERA (AUTOR)

CACIA CRISTINA PEREIRA DE SENA SANTOS (AUTOR)

IVANIRDE MARIA DE LIMA SOUZA FERREIRA (AUTOR)

JANETE GOMES DE AMORIM (AUTOR)

CELIA TERUKO YONEZAWA KIDA (AUTOR)

EDINEIA APARECIDA DA SILVA BUCAIR (AUTOR)

EDUARDO ROGERIO DE ARAUJO (AUTOR)

DIVINO INACIO DE ARRUDA (AUTOR)

EDNA MARIA DE FRANCA SILVA (AUTOR)

DONATILA FERREIRA DE MORAES (AUTOR)

EVANIRA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

ABADIA PEREIRA BORGES (AUTOR)

ELIANE NUNES COSTA MENDES (AUTOR)

EVA DA GUIA MAGALHAES SILVA (AUTOR)

ERLI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO OAB - MT14941/O (ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-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: 

1021021-50.2016.8.11.0041 AUTOR: ABADIA PEREIRA BORGES, 

ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO, ALVARO ANTONIO SANTOS 

CACHECO, ANA CRISTINA APFELBAUM RODRIGUES, ARCELINA MARIA 

ROSA NETA ESTRELA LOPES, CACIA CRISTINA PEREIRA DE SENA 

SANTOS, CELIA TERUKO YONEZAWA KIDA, CLAUDIA REGINA DIAS DE 

AMORIM, CONCEICAO APARECIDA DE PAULA ALEIXO, DANILO PEREIRA 

DA SILVA, DIVINO INACIO DE ARRUDA, DONATILA FERREIRA DE 

MORAES, EDNA MARIA DE FRANCA SILVA, EDINEIA APARECIDA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 390 de 692



SILVA BUCAIR, EDUARDO ROGERIO DE ARAUJO, ELIANE NUNES COSTA 

MENDES, ERLI GONCALVES DA SILVA, EVA DA GUIA MAGALHAES 

SILVA, EVANIRA MONTEIRO DA SILVA, EZEQUIAS DE ARRUDA 

COIMBRA, FRANCISCO JOSE CARVALHO MARCILIO, GISLENE MARIA 

BRUN, GLEICE RODRIGUES NASCIMENTO MATOS, ILMAN RONDON 

LOPES, IVANIRDE MARIA DE LIMA SOUZA FERREIRA, IVONETI DALLA 

LIBERA, JANETE GOMES DE AMORIM, JOANETH TRAQUIMAS DA SILVA, 

JOANICE GOMES PEREIRA, JORGE LUIS MIRANDA PINHEIRO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Procedimento Comum proposta por Abadia Pereira Borges, Abdala Mansur 

Bumlai Sobrinho, Álvaro Antônio Santos Pacheco, Ana Cristina Apfelbaum 

Rodrigues, Arcelina Maria Rosa Neta Estrela Lopes, Cácia Cristina Pereira 

de Sena Santos, Célia Teruko Yonezawa Kida, Cláudia Regina Dias de 

Amorim, Conceição Aparecida de Paula Aleixo, Danilo Pereira da Silva, 

Divino Inácio de Arruda, Donatila Ferreira de Moraes, Edinéia Aparecida da 

Silva Bucair, Edna Maria de França Silva, Eduardo Rodério de Araújo, 

Eliane Nunes Costa Mendes, Erli Gonçalves, Eva da Guia Magalhães Silva, 

Evanira Monteiro da Silva, Ezequias de Arruda Coimbra, Francisco José de 

Carvalho Marcílio, Gislene Maria Brun, Gleice Rodrigues Nascimento Matos, 

Ilman Rondon Lopes, Ivanirde Maria de Lima Souza Ferreira, Ivoneti Dalla 

Libera, Janete Gomes de Amorim, Joaneth Traquinas da Silva, Joanice 

Gomes Pereira e Jorge Luis Miranda Pinheiro em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a implantação em folha de pagamento do percentual 

de 48,34%, a título de Revisão Geral Anual, com a consequente 

condenação do Requerido ao pagamento dos valores devidos desde 

01/11/2008. Para tanto, relatam que são servidores do Poder Judiciário e 

que com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, consoante o que 

determina o artigo 37, X, da Carta Magna, todos os servidores públicos 

passaram a ter direito à Revisão Geral Anual (RGA) de sua remuneração, 

destacando que o Requerido só veio a atender o comando constitucional 

no ano de 2003, com a edição da Lei Estadual nº 8.056/2003, o que lhes 

confere o direito ao percentual reclamado nestes autos. A petição inicial 

veio instruída com documentos. Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação, arguindo prejudicial de prescrição. No mérito, 

sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência dos 

pedidos. Os Requerentes impugnaram a contestação, rechaçando os 

argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos 

pedidos formulados. Sem produção de provas específicas. O Ministério 

Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preliminarmente Da prescrição Como 

matéria de ordem prejudicial ao mérito o Requerido sustenta a ocorrência 

da prescrição, ao argumento de que os Requerentes postulam o 

recebimento das verbas pretéritas eventualmente devidas desde 

01/11/2008, tendo ajuizado a presente ação apenas no ano de 2016, 

portanto, após a consumação do prazo prescricional previsto no Decreto 

nº 20.910/32. Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica ao admitir que, em 

casos dessa natureza, a prescrição abrange as parcelas anteriores ao 

quinquênio da propositura da ação, como se pode observar do seguinte 

precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – 

INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO 

FUTUROS – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES PÚBLICOS - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO 

EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF - APLICABILIDADE DA SÚMULA 

339/STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resta prescrito 

o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco 

anos da data da propositura da ação. (...) (Ap 101005/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) No caso 

concreto, verifica-se que os Requerentes postulam diferença de valores 

retroativos a partir de 01/11/2008 e que a propositura da ação ocorreu no 

dia 23/11/2016. Desse modo, levando em consideração os termos do 

Decreto nº 20.910/1932, conclui-se que as eventuais parcelas 

compreendidas entre 01/11/2008 e 23/11/2011 foram atingidas pela 

prescrição quinquenal. Portanto, acolho a prejudicial, para reconhecer a 

prescrição das parcelas anteriores a 23/11/2011. Mérito Embora a matéria 

em análise envolva questões de direito e de fato, as provas produzidas 

até o momento se revelam suficientes para permitir a adequada resolução 

da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas em 

audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, com base no permissivo contido no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, pretendem os 

Requerentes a implantação de 48,34% (quarenta e oito vírgula trinta e 

quatro por cento) a título de Revisão Geral Anual, decorrente da omissão 

do Requerido no período de 4/6/1998 (Emenda Constitucional nº 19/1998) 

a 31/12/2003 (edição da Lei nº 8.056/2003), como também a condenação 

deste ao pagamento dos valores retroativos devidos. O artigo 37, X, da 

Constituição Federal, assim dispõe: “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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) 

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; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” Da leitura da norma em 

epígrafe, depreende-se que sua eficácia depende de regulamentação 

legal, inserida no âmbito da discricionariedade do chefe do Poder que 

detém a iniciativa de lei. Em assim sendo, a revisão remuneratória 

pretendida não produz efeitos antes de implementada tal condição, por se 

tratar de norma de conteúdo programático que traça princípios a serem 

cumpridos pelo legislador ordinário, cuja iniciativa cabe exclusivamente ao 

Chefe do Poder ao qual o servidor é subordinado, sendo defeso ao Poder 

Judiciário se imiscuir nessa seara para suprir a eventual omissão 

legislativa. A propósito do tema, a Constituição Federal é clara ao dispor 

que o aumento de vencimentos para os servidores públicos ou a 

recomposição de perdas inflacionárias (RGA) depende de lei específica, 

observada a legitimidade da iniciativa em cada caso, onde se identificará a 

possibilidade orçamentária de cada ente. E para corroborar esse 

entendimento, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

DECISÃO QUE OBSERVA O DISPOSTO NO ART. 20, § 4º, DO CPC. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIRO AGRAVO IMPROVIDO E 

SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - A iniciativa para desencadear o 

procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos 

servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não 

cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. II - Incabível indenização por 

representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. (...) (RE 

557945 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, 

julgado em 13/11/2007, DJe-162 DIVULG 13-12-2007 PUBLIC 14-12-2007 

DJ 14-12-2007 PP-00074 EMENT VOL-02303-06 PP-01270, STF) AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. 

OMISSÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Esta Corte assentou 

a compreensão de que não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de sanar 

omissão do Chefe do Poder Executivo, conceder reajuste geral aos 

servidores públicos, providência que dependente de lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso. 2 - Precedentes. 3 - 

Recurso a que se nega provimento. (AgRg no RMS 20168 / SP AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2005/0098694-0, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, T6 - SEXTA TURMA, 

Data do Julgamento: 28/06/2007, Publicado: 27/08/2007 p. 290, STJ) No 

mesmo sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

REAJUSTE ANUAL E GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE LEI 

ESPECÍFICA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI DE 

INICIATIVAPRIVATIVA– INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – 

PRECEDENTES DO STF – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, INCISO X, 

DA CRF, E DA LEI ESTADUAL Nº 8056/2003 – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme disposto no art. 37, inciso X, da CRF, o 

servidor público tem direito ao reajuste geral e anual, que necessita de lei 

específica, emanada do Poder Executivo, para ser implementado. Não 

cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder o reajuste reclamado, sob 

pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes. 

(APELAÇÃO Nº 149782/2015, Relator: Desembargador Márcio Vidal, 

Terceira Câmara Cível, Julgado: 05/12/2016) Portanto, não há como 

autorizar qualquer pagamento em razão da inércia ou omissão aludida, 

razão pela qual se impõe a rejeição dos pedidos formulados. Diante do 
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exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno os Requerentes ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, a ser suportado pelos vencidos em igual 

proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto 

no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito
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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: 

1003917-11.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MARIO RICARDO SEIFERT 

IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido liminar impetrado por Mário Ricardo Seifert em face 

de ato supostamente ilegal praticado pelo Agente de Tributos da 

SEFAZ/MT, consistente na apreensão de mercadorias e cobrança de ICMS 

imanente ao TAD nº 1128742-0. Aduz, em síntese, que é pessoa física 

não contribuinte do ICMS, razão pela qual não lhe pode ser cobrada a 

exação lançada pela autoridade fazendária. Em face do exposto, pugna 

pela concessão de liminar para lhe assegurar a condição de fiel 

depositário da mercadoria apreendida, suspendendo a exigência de 

inscrição estadual até o julgamento final do presente remédio. 

Alternativamente, requer seja admitida a concessão da liminar a prestação 

de caução, através de depósito judicial do valor autuado. A inicial veio 

acompanhada de documentos. A liminar foi deferida por meio da decisão 

de ID nº 4895646. Regularmente notificada, a autoridade coatora prestou 

informações arguindo a legalidade do ato combatido e pugnando pela 

denegação da segurança. O Ministério Público opina pelo prosseguimento 

do feito independentemente de sua intervenção. É o relatório. Fundamento 

e decido. O presente mandamus cinge-se quanto à possibilidade da 

cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino nas 

operações interestaduais de remessa de produto adquirido por 

consumidor final não-contribuinte do imposto. Conforme se observa da 

análise da documentação apresentada, a impetrante adquiriu como 

destinatário final, 50 cadeiras com o objetivo de equipar uma sala de 

eventos desportivos de “poker”, hipótese em que não incide a cobrança 

do diferencial de alíquota do ICMS. Com efeito, a Constituição Federal, 

enquanto lei máxima do ordenamento jurídico, impõe limitações ao poder de 

tributar que devem ser observadas pelos entes estatais por ocasião da 

elaboração de sua legislação específica. No caso do ICMS, o artigo 155, § 

2º, inciso VII, alínea “b” da Carta Magna assim estabelece: “Art. 155. 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2.º 

O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - em relação 

às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 

final localizado em outro Estado, adotar-se-á: (...) b) a alíquota interna, 

quando o destinatário não for contribuinte dele;” De uma análise atenta do 

dispositivo citado, vislumbra-se que a instituição da cobrança de 

diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, seja por meio 

de “protocolo” firmado entre os Estados interessados, seja por Lei 

Estadual, Decreto, Convênio ou qualquer outra espécie normativa 

infraconstitucional, vulnera a limitação ao poder de tributar imposta pela 

Constituição Federal, que veda a cobrança do diferencial de alíquota nos 

casos de operação interestadual em que a mercadoria seja destinada a 

não contribuinte do imposto – como é o caso do consumidor final –, bem 

como o princípio da legalidade tributária, contido no artigo 150, I, da 

Constituição Federal, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei 

que o estabeleça. A propósito, bem se aplica ao caso a fundamentação 

exarada pelo Ministro Joaquim Barbosa, que ao analisar o pedido liminar da 

ADI n.º 4705 – envolvendo caso que trata da guerra fiscal travada entre 

os Estados da Federação –, assim dispôs no que se refere à 

obrigatoriedade da observância às normas constitucionais, em especial o 

artigo 155, § 2º, II, “b”, verbis: “É impossível alcançar integração nacional 

sem harmonia tributária. Adequado ou não, o modelo escolhido pelo 

Constituinte de 1988 para prover essa harmonia e a indispensável 

segurança jurídica se fixou na “regra da origem” (art. 155, § 2º, II, b da 

Constituição). O Confaz ou cada um dos estados-membros singelamente 

considerados não podem substituir a legitimidade democrática da 

Assembléia Constituinte, nem do constituinte derivado, na fixação dessa 

regra.” O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou 

entendimento no sentido de considerar ilegal a cobrança do diferencial de 

alíquota nas operações destinadas ao consumidor final não-contribuinte 

do ICMS, conforme se observa do seguinte aresto: MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

REJEIÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 2.033/2009 - IMPOSIÇÃO DE 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AS OPERAÇÕES DE VENDAS 

INTERESTADUAIS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES - ICMS 

- DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 2º, VII, ‘B’, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA. As alíquotas 

interestaduais somente aproveitam aos contribuintes do ICMS, única 

hipótese em que o Estado de destino pode cobrar o diferencial de alíquota 

na entrada da mercadoria em seu território. No caso de compradores que 

não sejam contribuintes desse imposto, as aquisições interestaduais 

devem se sujeitar à alíquota interna, nos termos do art. 155, § 2º, VII, ‘b’, 

da Constituição Federal, não havendo se falar em diferencial a ser 

recolhido ao Estado de destino. (TJMT, MSI 103671/2009, Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, j. 06.05.2010) Portanto, diante da nítida ofensa 

aos dispositivos constitucionais supracitados, resta claro e evidente que a 

tributação levada a termo pelo requerido com base nas normas 

questionadas não encontra amparo no arcabouço constitucional, na 

medida em que cria hipótese de incidência do ICMS em situação vedada 

pela Constituição Federal, o que impõe a procedência do pedido formulado 

quanto a tal tópico. Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e concedo a 

ordem mandamental tão-somente para consolidar os termos da decisão 

que deferiu a liminar no nascedouro desses autos, bem como para anular 

o TAD nº 1128742-0. Comunique-se incontinenti a autoridade coatora para 

que cumpra os termos da presente decisão. Sem custas e honorários, eis 

que incabíveis na espécie. Decisão sujeita ao reexame necessário, por 

força da disposição específica contida no § 1º do artigo 14 da Lei n.º 

12.016/09. Assim, após o decurso do prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. 

P.R.I. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001498-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GAMARRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT0011382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001498-18.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: JEAN GAMARRA DA SILVA 

IMPETRADO: GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA 
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SEFAZ-MT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

JEAN GAMARRA DA SILVA em face do GERENTE DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT, sob o argumento de violação de 

direito líquido e certo. Alega, em síntese, que ao requerer a expedição de 

Certidão Negativa de Débitos – Pessoa Física – junto à SEFAZ/MT, teve o 

pedido indeferido, em razão da existência de débitos da empresa 

Anunciação Magalhães e Gamarra da Silva Ltda. – ME, da qual é sócio. 

Persegue, portanto, a concessão de medida liminar para que lhe seja 

assegurado o direito à expedição de Certidão Negativa de Débitos – CND – 

em seu favor, porquanto não possui débitos pessoais que impeçam a 

expedição da certidão almejada. A inicial veio instruída com documentos. A 

liminar foi deferida por meio da decisão de ID nº 5020444. A autoridade 

coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato combatido e 

pugnando pela denegação da segurança. O Ministério Público opina pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento 

e decido. A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a 

existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação 

da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança 

e Ações Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2014, 

p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” O presente 

mandamus visa combater o ato reputado ilegal consistente na negativa de 

emissão de certidão negativa, com fundamento na existência suposto 

débito em desfavor de da empresa da qual faz parte do quadro societário. 

Conforme se observa dos documentos colacionados aos autos, e emissão 

de certidão negativa em favor da impetrante foi obstada pela existência de 

pendências referentes a débitos de ICMS em nome da empresa 

Anunciação Magalhães e Gamarra da Silva Ltda. – ME. Nesse passo, a 

impossibilidade de emissão de negativa, acarreta manifesto prejuízo ao 

impetrante, uma vez que fica impedido de exercer os direitos que lhe são 

assegurados como cidadão. Ressalta-se que a pessoa natural e a pessoa 

jurídica possuem personalidades distintas e autônomas, sendo vedado, via 

de regra, a responsabilização da pessoa física do sócio por débitos da 

pessoa jurídica, exceto nos casos expressamente autorizados por lei, 

dentre os quais não se encontra a hipótese em análise. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITO FISCAL – PESSOA JURÍDICA – REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM 

NOME DE UM DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica tem existência distinta da de seus 

membros e, como regra, não responde por débitos de seus sócios, 

admitindo-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas 

quando comprovado fraude, abuso de direito e desvio de bens. 2. Logo, “o 

fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na 

qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua 

dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão 

negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos 

em dia”. (STJ-2ª T. – AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 25/10/2011, DJe 04/11/2011)” (Apelação / Remessa Necessária 

6967/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) Dessa 

forma, mostrando-se ilegal o condicionamento da emissão de certidão 

negativa ao pagamento de débito tributário, o mandado de segurança 

constitui-se como meio hábil para assegurar o direito líquido e certo da 

impetrante, violado por ato ilegal e abusivo da autoridade fazendária. Posto 

isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM 

MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro 

destes autos. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007848-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS XAVIER DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (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: 1008980-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento 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 diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo Toyota, modelo Corola, ano de fabricação 2012 / modelo 

2013, cor Branca, placa OBA 9437, Renavam n.º 00479080330 sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. . 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008146-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA FATIMA SILVA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(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: ISTO POSTO, com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo Fiat Palio, placas: QBI4657 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. . 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012159-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento 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. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Após, 

notifique-se pessoalmente a autoridade coatora, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a 

do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de 

Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047492 Nr: 45163-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059175 Nr: 50617-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E 

TRASPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063611 Nr: 52602-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726732 Nr: 22560-44.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIA FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, FERNANDA VILELA ZAGATTO - OAB:Proc. 

Federal

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819610 Nr: 25882-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON ALEXANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A, MARYENE DOS SANTOS CRISTO - OAB:20.933/MT, 

VANIR KLEPPEL - OAB:23.465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817489 Nr: 23918-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO: 23918-73.2013.8.11.0041.

CÓDIGO: 817489.

Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se petição da Drogaria Rosário S.A, 

fls.176/180, na qual informa que os valores bloqueados não comporta a 
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obrigação do leite Nutren Active e Sustagem.

Em que pese as alegações dispendidas pela empresa Drogaria Rosário 

S.A, entendo necessários fazer algumas ponderações.

Verifica-se que o pedido formulado pela Defensoria Pública às 141/146, 

fora solicitado o bloqueio de valores a fim de adquirir os suplementos 

Nutren Active e Sustagem (ou outros equivalentes), para tanto, a 

instituição carreou aos autos o orçamento mais barato, cujo valor perfazia 

a monta de R$ 2.458,39 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e nove centavos).

Imperioso destacar que, os valores bloqueados são baseados no 

orçamento trazido pela parte autora, sendo que o fornecimento dos 

produtos deve se dar com base na proposta apresentada.

Nesse sentido, a nomenclatura indicada na decisão não tem o condão de 

influenciar no fornecimento dos medicamentos/suplementos, e sim o 

orçamento apresentado juntamente com os produtos ali discriminados e os 

valores indicados.

Desta feita, percebe-se que a empresa Drogaria Rosário S.A, já recebeu 

os valores referentes ao orçamento apresentado, sendo necessário tão 

somente proceder com a entrega dos produtos discriminados na fl.146.

Assim, ante as considerações acima aduzidas, bem como levando em 

consideração que a presente demanda se trata de prestação de tutela 

jurisdicional voltada ao tratamento de saúde da parte autora, tenho por 

bem, determinar a intimação da empresa Drogaria Rosário S.A, para que 

forneça IMEDIATAMENTE os produtos apresentados em seu orçamento ao 

autor.

Intime-se pelo Oficial Plantonista, servindo a presente como mandado.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 363959 Nr: 1446-20.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 961830 Nr: 5597-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 327106 Nr: 318-96.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILI MARIA ISOTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que tendo em vista que os patronos não foram devidamente 

intimados, assim impulsiono os autos para a parte requerente requerer o 

que bem entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 301516 Nr: 13995-33.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 PROCESSO: 2007/452CÓDIGO: 301516Vistos, etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que o Requerente relata que o INSS não cumpriu com a 

determinação imposta em juntar os documentos necessários para a 

elaboração dos cálculos de execução de sentença.Todavia, conforme 

petição de fls. 174/175, o Requerido INSS, por meio da Procuradoria 

Federal de Mato Grosso, alega ter esgotado as medidas ao seu alcance 

para atendimento da ordem judicial.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. Assim sendo, 

determino, PELA ÚLTIMA VEZ, a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, para que, 

no prazo legal de 10 (dez) dias, junte aos autos a carta de 

concessão/memória de cálculo detalhada do benefício concedido ao autor, 

para a elaboração do devido cálculo de execução, advertindo-os das 

sanções civis, penais e administrativas que poderão ser aplicadas 

cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 

da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada via BACEN 

JUD da conta bancária das autoridades, além do encaminhamento à 

DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, 

por delito de prevaricação (art. 319 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.Intime-se. 

Intime-se também o Procurador Federal do INSS em Mato 

Grosso.Cumpra-se, com urgência Cuiabá/MT, 24 de Maio de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1024503 Nr: 34105-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THCDO, CARLINDO MATOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, JULYANA LANNES ANDRADE - OAB:PROC. DO MUNC, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INACIO 

HELENE LESSA - OAB:6.571

 Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de 

Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é 

vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao 

instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o exposto e 

considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43, 44 e 64, 

§1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara Especializada 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos 

ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 730781 Nr: 26859-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBC, PEDRO PAULO QUEIROZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de 

Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é 

vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao 

instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.Dessa maneira, diante de todo o exposto e 

considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43, 44 e 64, 

§1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara Especializada 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá.Encaminhem-se os autos 

ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949852 Nr: 60260-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS, SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias se manifestarem sobre o laudo pericial.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502633-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Processo: 0502633-93.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO 

ENGENHARIA LTDA Vistos, etc... Segue em anexo Ofício nº 

023/2018-GAB encaminhando informações prestadas por este Juízo à DD. 

Relatora do RAI Nº 1004569-20/2018 - CAPITAL, Desembargadora Maria 

Erotides Kneip, bem como o comprovante de seu encaminhamento via 

Malote Digital - Codigo derastreabilidade nº 81120183404429. Intimem-se 

(PJe). CUIABÁ, 30 de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 3495-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Chaves Abdalla - 

OAB:17571-A, LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - 

OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 (...)Com relação ao pedido de liberação e levantamento do valor 

depositado pelo Banco Devedor, em homenagem ao princípio do duplo 

grau de jurisdição, impõe-se a este Juízo respeitar e cumprir o v. Acórdão 

da Quarta Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto 

à exclusão do valor das CDA’s executadas da incidência do ISSQN sobre 

‘rendas de serviços de custódia’, nos precisos termos do voto do DD. 

Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, fls. 122 dos autos dos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 22956-02/2003 – COD. 138471, já transcrito 

acima.Entretanto, o Município Exequente até a presente data não expediu 

as CDA’s corrigidas, para que da liquidez dos títulos executados seja 

excluída incidência do ISSQN sobre as ‘rendas de serviços de custódia’, 

conforme determinação da C. Quarta Câmara Cível do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (RAC nº 101085/2012), razão pela qual, com 

fundamento no Art. 41 da Lei nº 6.830/1980 , ad cautelunn, DETERMINO ao 

Município Exequente que, no PRAZO DE TRINTA DIAS, expeça e junte a 

estes autos as novas CDA’s nºs 5888/2002 e 5887/2002 (fls. 02/03) com 

a correção e exclusão das ‘rendas de serviços de custódia’ constantes 

das Notificações de fls. 32 e 33 dos autos em apenso dos EMBARGOS À 

EXECUÇÃO Nº 22956-02/2003 – COD. 138471, de acordo com o disposto 

no Art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/1980 , acrescido os valores encontrados 

de juros e correção monetária na forma da lei.Decorrido o prazo acima, 

com ou sem a juntada das novas CDA’s, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO.INTIMEM-SE as partes 

desta decisão via DJe e DÊ-SE VISTAS destes autos e dos autos dos 

Embargos em apenso, mediante carga, à Procuradoria Fiscal Municipal 

para cumprimento da determinação ac ima.CUMPRA-SE 

sucessivamente.Cuiabá, 29 de maio de 2018.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direitofcoa

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502633-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Processo: 0502633-93.2015.8.11.0041. EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0502633-93.2015 EXEQTE: MUNICIPIO CUIABÁ EXEDA: ELMO 

ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 02.500.304/0001-43 Autuação 29/10/2015 

Última distribuição 24/02/2016 Valor da causa R$ 1.804,81 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 2012 / 0780446 2013 / 0872263 2014 / 

1069873 2015 / 1226508 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta eletronicamente em 29/10/2015 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABA em desfavor da empresa ELMO ENGENHARIA 

LTDA – CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, pretendendo o recebimento de 

créditos fiscais inscritos em Dívida Ativa – CDA’s nºs. 1226508/2015, 

1069873/2014, 872263/2013, 780446/2012, referente ao não pagamento 

de IPTU’s do imóvel cuja inscrição municipal é 01.7.45.030.0115.001, no 

valor total de R$ 1.804,81 (Um Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e 

Um Centavos) – ID 353931. Autos conclusos, na data de 02/11/2015 pela 

MMa. Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva foi determinada a citação 

da Empresa Executada, por carta, para pagar a dívida, com os juros, multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora – ID 355043. 

Em 18/01/2016 foi expedida carta de citação - ID 474700. Em 11/04/2016 

foi interposto pela Empresa Agravada Exceção de Pré-Executividade, na 

qual requereu nulidade das CDA’s, e a nulidade do Processo 

Administrativo Fiscal por falta de notificação da Executada e de defesa 

prévia nos autos, determinando assim o imediato arquivamento e baixa da 

execução fiscal respectiva - ID 811703, tendo juntado documentos - ID 

811706, 811711 e 811714. Em 24/05/2016 foi juntado aos autos carta COM 
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a efetivação da citação, segundo AR n° JJ455617884BR - ID 1096598. 

Autos conclusos, considerando que o valor deste Executivo Fiscal 

Municipal está abaixo de R$ 20.000,00- (vinte mil reais) e uma vez que a 

movimentação da máquina do Poder Judiciário onera demais o custo do 

débito fiscal, impondo-se a este Juízo que a execução se faça de modo 

menos gravoso ao Devedor, nos termos do Art. 805 do CPC/2015, em 

18/09/2017 este Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública 

Municipal Exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, informasse a este 

Juízo acerca do cumprimento da formalidade prevista na Lei n. 9.492/1997 

– Lei de Protesto, com a reforma da Lei nº 12.767/2012 de 28/12/2012, 

quanto à prova da inadimplência da CDA, através do Protesto do Titulo - ID 

9907397. Intimada, em 25/04/2018 a Fazenda Pública Municipal requereu a 

revogação do referido despacho (ID 9907397), ao argumento de que o 

valor atualizado do débito fiscal é superior ao mínimo estabelecido pelo 

Provimento nº. 13/2013, da Corregedoria Geral da Justiça, bem como por 

entender ser equivocada a exigência do protesto para a comprovação da 

inadimplência do devedor, dada à presunção de certeza e liquidez de que 

se reveste a Certidão de Dívida Ativa e via de consequência, requereu o 

prosseguimento desta execução com a penhora on line, via BacenJud, do 

credito tributário cobrado na importância de R$ 2.574,31- ID 12903805, 

tendo juntado na oportunidade documentos ID’s 12903822 e 13282508. 

Vieram os autos à conclusão em 25/04/2018 – Evento n. 15552966. Em 

18/05/2018 fora juntado aos autos o Malote Digital Código de 

Rastreabilidade 81120183377601, informando sobre a concessão de 

decisão de antecipação de tutela recursal em data de 17/05/2018, pela DD. 

Relatora do RAI Nº 1004569-20/2018 – COMARCA DA CAPITAL, 

Desembargadora Maria Erotides Kneip, e solicitando informações sobre os 

autos - ID 13282569. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante os 

argumentos deduzidos pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

principalmente considerando que na data de hoje esta Magistrada 

constatou que associado a estes autos eletrônicos de Execução Fiscal nº 

0502633-93/2015, há 255 (duzentos e cinquenta e cinco) outras 

Execuções Fiscais promovidas contra a mesma empresa, v.g., ELMO 

ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, conforme preceitua o 

Art. 28 da Lei nº 6.830/1980[1], o que poderá significar que o valor total de 

todas execuções anexadas ultrapassem o limite de execução fiscal 

considerada de pequeno valor, nos termos da Lei estadual nº 10.496/2017 

c/c Portaria nº 75/2012 Ministério Fazenda e § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980[2] (R$ 20.000,00-), razão pela qual REVOGO o despacho 

proferido em 18/09/2017 - ID 9907397. Ad cautelam, antes de apreciar o 

pedido de penhora on line requerido pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que CERTIFIQUE em todos 

os 255 (duzentos e cinquenta e cinco) processos de execução fiscal 

promovidos contra a mesma empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ 

Nº 02.500.304/0001-43, anexados a estes autos eletrônicos, acerca do 

decurso in albis para que a Empresa Executada pagasse as referidas 

dívidas, com os juros, multa de mora e encargos indicados nas 

respectivas CDA’s ou garantisse as Execuções Fiscais. Após, DÊ-SE 

VISTA imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente de todos os 

255 (duzentos e cinquenta e cinco) processos de execução fiscal 

promovidos contra a mesma empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ 

Nº 02.500.304/0001-43, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada nestes autos da 

Execução Fiscal nº em 11/04/2016 (ID 811703) e nos demais processos 

executivos anexados. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO. Intimem-se as Partes deste despacho (PJe e DJe). 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de maio de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Art. 28 - O Juiz, 

a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da 

garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo 

devedor. Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão 

redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição. [2]. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 

2009).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004521-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004521-06.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2016 16:20:33 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME CNPJ: 

33.006.073/0001-40 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.523,82 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 902128 1193340 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004522-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RIBEIRO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004522-88.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2016 16:20:40 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: CELSO RIBEIRO BATISTA - CPF: 327.704.309-63 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 2.516,33 Dados específicos da Classe Nº 

da CDA 2012 / 0803521 2013 / 0862713 2014 / 1054752 2015 / 1220202 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008049-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1008049-48.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 06/06/2016 15:04:48 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: PAULO VARGAS CPF: 598.809.706-59 ADV.: 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.152,81 Dados específicos da Classe Nº da CDA 

852438 1078290 1221529 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007545-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIANA ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1007545-42.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:15:52 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: VIANA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 

05.617.630/0001-23 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.264,67 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 835704 1080130 1221677 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004257-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR MIKHAEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004257-86.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/03/2016 15:23:17 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: SAMIR MIKHAEL MALOUF CPF: 001.745.561-87 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.633,98 Dados específicos da Classe Nº 

da CDA 864684 1129930 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001077-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROBERTO FRANCA AUAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001077-62.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2016 13:55:53 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ROBERTO FRANCA AUAD CPF: 034.959.221-72 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 3.267,71 Dados específicos da Classe Nº 

da CDA 2012 / 0716675 2013 / 0849444 2014 / 1027880 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005548-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CONCEICAO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1005548-24.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 20/04/2016 10:24:43 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: VANESSA CONCEICAO SILVA CPF: 

737.404.111-04 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.862,76 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 911825 1008216 1173674 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36489 Nr: 3039-77.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE MELO, LUAN RODRIGUE 

DA SILVA, DAVID MAYCON DOS ANJOS DUARTE, MAYCON DOUGLAS 

VALERIO DA SILVA, ROBSON DA SILVA ALVES, JOELTON DE SOUZA, 

TATIANE VIANA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588, Milton Correa de Moraes - OAB:6664

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido vindicado para determinar a 

suspensão da liminar de fls. 72/72-v apenas quanto aos requeridos DAVID 

MAYCAN DOS ANJOS DUARTE, JOELSON DE SOUZA e MAYCON 

DOUGLAS VALÉRIO DA SILVA.Intime-se o Município de Cuiabá para 

apresentar impugnação às contestações (f ls.  144/166 e 

203/214).Providencie o autor a citação e intimação dos demais requeridos 

indicados na inicial e demais ocupantes/invasores que estejam na área 

apontada na inicial para, querendo, apresentarem defesa no prazo 

legal.Em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem 

como aos ditames previstos no art. 554, §1º, do CPC/2015, por analogia a 

presente ação, DETERMINO a expedição de edital de citação dos 

ocupantes da área pública, visando garantir a ampla publicidade da 

existência desta ACP, bem como da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 

(art. 183, §1º, do CPC/2015), pois, aparentemente, o caso envolve 

pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Cumpra-se esta 

decisão com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39534 Nr: 1196-43.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILTON CESARO MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança objetivando a concessão de medida 

liminar para que o embargo da área do impetrante seja apenas nas 

coordenadas onde houve a infração e não em toda a extensão, bem como 

para determinar que a autoridade coatora proceda a análise conclusiva do 

processo de SIMCAR.

É o relatório. Decido.

Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre a ilegitimidade passiva 

alegada pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos dos artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23019 Nr: 519-86.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEVERINO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 11.806

 Vistos.Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra JOSÉ SEVERINO BARBOSAart. 119, 

do Código Penal, a análise da extinção da punibilidade em casos de 

concurso material deve ser feita isoladamente ...DOS EFEITOS DA 

CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) a suspensão dos 

direitos políticos dos condenados enquanto durar os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF, artigo 15, inciso III); b) que se inscreva o nome do réu 

no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 5, Seção 1, 

item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de Identificação 

do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; d) que se 

expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre as 

suspensões ventiladas; e) que se seja expedida guia para execução de 

penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, acompanhada 

de documentos referidos no artigo 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os 

ao Juízo do Núcleo de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (MT), o 

qual deverá realizar o acompanhamento e fiscalização do cumprimento 

das penas ora aplicadas, nos termos do artigo 149, incisos I e III, do citado 

dispositivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 985-65.2016.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 21.635/O

 Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL contra o acusado EDUARDO PIRES MARTINS, para o 

fim de condená-lo às penas do artigo 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 

n. 9.605/98. A pena prevista é de um a três anos de detenção ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente.Passo a individualizar a pena com a 

análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59, do 

Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.A 

culpabilidade normal à espécie (transporte de pescado proveniente da 

coleta, apanha e pesca proibida). Logo, não influi negativamente e/ou 

positivamente na fixação da pena-baseExecuções Penais para realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804, do 

CPP, na hipótese de não concessão de assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35333 Nr: 2228-20.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Nascimento Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramilson Luiz Camargo 

Santiago - OAB:9905

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

face de EVERALDO NASCIMENTO MARQUES, devidamente qualificado, 

sendo-lhe atribuído o cometimento dos crimes tipificados nos artigos 38, 

caput, 48 e 60, todos da Lei n. 9.605/1998.

A denúncia foi recebida em 16-1-2018 (fl. 68).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 71/73. Juntou documentos 

às fls. 74/165.

Pois bem.

O réu, em resposta à acusação (fls. 71/73), sustenta que os fatos 

narrados na denúncia não constituem crimes, situação que ensejaria a 

sua absolvição sumária nos termos do art. 397, inciso III, do CPP.

No entanto, verifica-se que a matéria suscitada pelo réu se encontra 

atrelada ao mérito, dependendo, invariavelmente, da instrução processual 

criminal para a sua constatação, ou não.

Por fim, não vislumbro a presença de quaisquer das situações previstas 

no art. 397 do CPP.

Pelo exposto:

1. REJEITO a tese defensiva apresentada pelo réu (fls. 71/73), pois não 

vislumbro quaisquer dos requisitos que orientam a absolvição sumária, 
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descritos no art. 397 do CPP;

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22-08-2018, às 

14:15h, oportunidade em que as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa serão inquiridas, bem assim o réu interrogado.

Requisitem-se as testemunhas.

Intimem-se o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e a douta 

Defesa.

Os mandados deverão ser cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, III, “a”, da CNGJ - Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido o prazo sem a 

devolução dos mandados devidamente cumpridos, comunique-se o fato à 

d. Diretora do Foro, a fim de que sejam tomadas as medidas pertinentes ao 

caso, visando à responsabilização do meirinho.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28427 Nr: 630-65.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Sucuri Ltda - ME, Noel Cornelio da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miro Agostinho das Neves - 

OAB:12818

 Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia apresentada contra os acusados 

RESTAURANTE SUCURI LTDA-ME E NOEL CORNELIO DA CRUZ, para o fim 

de condená-los às penas do artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98. A pena 

prevista é de um a quatro anos de reclusão e multa.A análise das penas 

será efetuada separadamente, considerando-se as regras traçadas no 

Código Penal, conjugadas com as especificidades previstas na Lei n. 

9.605/98.3.1. RESTAURANTE SUCURI LTDA-ME.A pena prevista é de um a 

quatro anos de reclusão e multaa análise das .....3.4. DOS EFEITOS DA 

CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) a suspensão dos 

direitos políticos do (s) sentenciado (s) enquanto durar os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que se inscreva o nome do (s) 

sentenciado (s) no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 

5, Seção 1, item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de 

Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; 

d) que se expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando 

sobre as suspensões ventiladas; e) que se seja expedida guia para 

execução de penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, 

acompanhada de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, 

remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais, os quais deverão realizar 

o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora 

aplicadas, nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado 

dispositivo.P.R.I.C.Cuiabá, 10 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39641 Nr: 1267-45.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Saldanha Borges, Odilo Renato da 

Silva, Joaquim Paiva de Paula, Antônio Cândido Rodrigues, Leonilde de tal, 

josé Maria dos Reis Sales, Jorge Fernando Jardim de Souza, Serafim 

Gonçalves dos Santos, Enésio Rodrigues de Araújo, Alcides Olarte do 

Espirito Santo, João Teodoro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490

 Vistos.Cuida-se de Ação Civil Pública proposta em 24 de julho de 2001 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GERALDO SALDANHA 

BORGES e OUTROS 10 (DEZ) REQUERIDOS....A presente ACP foi 

declinada para este Juízo Ambiental, conforme se vê às fls. 412 e 417.É o 

relato. DECIDO.Infere-se dos autos que ainda não houve a intimação de 

todas as partes para se manifestarem acerca da intenção de produzirem 

provas. Com efeito, destaca-se que as partes que ainda não foram 

intimadas estão devidamente representadas por Advogados constituídos 

nos autos, devendo, portanto, a intimação ser realizada via DJE, 

certificando o Senhor Gestor de que os Causídicos estão devidamente 

cadastrados no Sistema “Apolo” nos registros próprios.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, dê-se nova vista dos autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para ciência e manifestação, conforme requerido à 

fl. 407.Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado 

da lide, se for o caso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27897 Nr: 237-43.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Cuiabá/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BARROS - OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT, 

WILSON BELONE - OAB:19428/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular os autos de infração 

números 13901 e 13903, bem como JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais 

fixo por equidade no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

temos do art. 84, §8º, do CPC.Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº. 

7.603/01.Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e traslade-se cópia 

desta sentença para a execução em apenso e arquivem-se os presentes 

autos.P.R.I.C.Cuiabá, 30 de maio de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 907-13.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Paulo Bellincanta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - SPA/SUNOR/SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com 

resolução de mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 29 de maio de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 131918 Nr: 18947-18.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINETE DE SOUZA, LUIZ JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DR. JOÃO FARIAS GOMES - OAB/MT 2.640 - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Luiz Jose da Silva, Cpf: 63022303149, Rg: 0822539-7 

SSP MT Filiação: Antonio José da Silva e Jovita Alves da Silva, data de 

nascimento: 16/09/1972, brasileiro(a), natural de Barão de melgaço-MT, 

convivente, pedreiro, Endereço: R. Nossa Senhora da Pena Nº 18, Qd 10, 

Bairro: Altos da Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Rosinete de Souza, Rg: 0358423-2 SJ MT Filiação: Rodrigo Lazaro 

de Souza e Ana Tereza de Souza, data de nascimento: 15/03/1966, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, comerciante, Endereço: 

Rua dos Xavantes , 160, Bairro: Santa Helena, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:para comparecer a sessão de julgamento, que será realizado 

no dia 01 de outubro de 2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do 

Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá, localizado na Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, sn - D, bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, CEP 78.049-905, fone: 65-3648-6155; bem como, para 

informar se ainda possui advogado constituído ou se necessita da 

assistência da Defensoria Pública ou nomeação de advogado dativo, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça consignar a resposta do réu em sua 

certidão.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:"(...) Designo o julgamento dos acusados para o dia 01 

de outubro de 2018, às 13h30min.(...)"

Nome do Servidor (digitador):Wanderson Santos de Oliveira

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 306385 Nr: 5330-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS, 

ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA, HERICKSON ALVES GUIMARÃES, 

O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COORDENADOR DO NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES, 

OAB/MT 12012, defensor do acusado Kelton Richer da Silva Freitas, que 

foi redesignado para o dia 29 de junho de 2018 às 13H30min, para a 

realização do Julgamento do acusado, pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 375854 Nr: 17176-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0

 Vistos.Trata-se de executivo de pena em nome do reeducando ANTÔNIO 

CARLOS SANTOS FERREIRA. Às fls. 275/280 e 281/284 foram 

colacionados aos autos as avaliações psicológica e psicossocial. 

Atestado de bom comportamento carcerário às fls. 288 e 291.Às fls. 

286/287 a defesa requereu a juntada de Atestado de Trabalho e a 

declaração de remição pelos dias inéditos trabalhados em janeiro e 

fevereiro do corrente ano.À fl. 292 o Ministério Público manifestou-se 

favorável à declaração da remição pelo trabalho e à concessão da 

progressão de regime, condicionando-a ao sugerido pelos exames 

p s i c o l ó g i c o  e  p s i c o s s o c i a l . É  o  b r e v e 

relatório.Fundamento.DECIDO.Prefacialmente, DECLARO remidos 18 

(dezoito) dias da pena imposta ao recuperando, referente ao trabalho 

exercido entre janeiro e fevereiro de 2018 (54 dias que resultou em 18 

dias de remição – fls. 289/290).ELABORE-SE novo cálculo de pena. Após, 

vista às partes para manifestação.No mais, considerando o montante da 

pena imposta ao reeducando e a data em que ele foi preso, vejo que o 

lapso temporal para a progressão de regime foi alcançado em 19/05/2018, 

consoante se infere do cálculo de pena de fl. 273. Com relação ao 

requisito subjetivo, observo que as avaliações psicológica e psicossocial 

não apontaram notas desfavoráveis ao penitente.ISTO POSTO, por reunir 

o reeducando ANTÔNIO CARLOS SANTOS FERREIRA os requisitos 

objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP, CONCEDO a 

progressão de regime do fechado para o semiaberto para cumprimento do 

remanescente da pena privativa de liberdade.Com vistas a estabelecer as 

regras do novo regime de cumprimento de pena, designo o dia 30.05.2018, 

às 14h00min, para realização da Audiência Admonitória.Requisite-se o 

reeducando.Dê-se ciência ao digno representante do Ministério 

Público.Intime-se a Defesa, via DJE.Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria da 2ª Vara Criminal promova a abertura de novo volume para o 

executivo de pena, observando o limite máximo de 200 folhas por 

volume.Cumpra-se. Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 350628 Nr: 11865-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE JESUS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de concessão de prisão 

domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 318, 

inciso V, do Código de Processo Penal e artigo 117, inciso III, da Lei de 

Execuções Penais.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Lado outro, 

determino o imediato cumprimento do item ‘2’ do despacho de fl. 146, 

consignando o prazo de 72 (setenta e duas) horas para resposta, sob 

pena de incidir na prática do crime de desobediência.Requisite-se ainda à 

direção da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto “May” a confecção 

de laudo psicológico, estudo/relatório social e atestado de comportamento 

carcerário, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, para fins de 

verificação do requisito subjetivo para progressão do regime de 

cumprimento de pena, uma vez que a recuperanda já atingiu o lapso 

temporal necessário para a progressão regimental em 06/05/2018.A 

unidade prisional deverá informar, inclusive, se existe algum PAD 

instaurado em desfavor da recuperanda, para averiguar prática de 

eventual falta grave.Instrua o ofício com cópia dos documentos de fls. 

62/65.Com o aporte dos exames legais, abra-se vista às partes para 

manifestação.Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Expeça-se o necessário.Às providências.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 334252 Nr: 14972-46.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VICENZI BORBONATO 

- OAB:22.174, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT

 Vistos, etc...

Intime-se a Defesa do recuperando, via D.J.E, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da manifestação ministerial 

de fl. 668 – a numerar.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 387264 Nr: 1300-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FELIPE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Vistos, etc...

Aportou aos autos pedido do i. Defensor Público, às fls. 173/177, 

requerendo a remição de dias trabalhados pelo reeducando no período 

entre dezembro de 2016 e março de 2017.

Instado a se manifestar, às fls. 178/184, o Ministério Público, opinou 

favoravelmente a remição de 12 dias, tendo em vista que os demais dias já 

teriam sido declarados remidos em decisão anterior, bem como requereu a 

designação de audiência de justificação, tendo em vista as violações 

cometidas pelo reeducando, uma vez que, embora já anteriormente 

designada, nada consta nos autos acerca de sua realização.

Analisando os autos, verifico que razão assiste ao Minitério Público, com 

relação a remição dos dias trabalhados no período entre dezembro de 

2016 e janeiro de 2017, conforme denota-se da decisão de fls. 171.

Verifico, ainda, com relação à audiência de justificação designada às fls. 

171, não foi possível constatar sua realização/redesignação, por não 

haver nos autos, bem como no Sistema Apolo, nenhuma informação 

acerca do ato.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial (fls. 178/184), 

declaro remidos 12 (doze) dias da pena imposta ao reeducando, em face 

dos 36 (trinta e seis) dias inéditos trabalhados pelo reeducando na 

SEDUC/MT, conforme atestado de frequência às fls. 176/177 (LEP, artigo 

126, § 1º, inciso II).

No mais, PROCEDA-SE com a realização de cálculo de liquidação da pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos para homologação do cálculo e 

apreciação do pedido de detração.

Desde já, DESIGNO audiência de justificação para o dia 11/06/2018 às 

16h30min.

 Intime-se pessoalmente o reeducando para a audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa constituída.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 506636 Nr: 45648-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Souza Silva - OAB:16085

 Vistos.

Tendo em vista que o executivo de pena deve acompanhar o local em que 

o reeducando encontra-se segregado, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pela defesa às fls. 41/42, DETERMINANDO o 

imediato cumprimento da determinação constante à fl. 23, notadamente a 

remessa do PEP para a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, para 

fins de fiscalização do cumprimento da pena e, especialmente, da 

submissão do reeducando aos exames legais para a análise do pedido de 

progressão de regime.

O e. TJ/MT não destoa deste posicionamento. Vejamos:

“É competente para a execução da pena o juízo da comarca em que se 

encontra o estabelecimento prisional a que o reeducando está 

submetido.”. (CJ 46503/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/09/2013, 

Publicado no DJE 13/09/2013)

Cientifique-se a defesa, via DJE.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 457969 Nr: 35264-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO EZIDIO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, analisando os autos, verifico que petitório da Defesa de fl. 

106/108, ao qual o Ministério Público se refere em parecer ministerial retro, 

trata-se de cópia de petitório de fls. 85/86, que já foi analisado em decisão 

de fls. 92/92v.

No mais, considerando o teor da PORTARIA Nº. 725/2018-DGTJ/PRES, que 

em razão dos transtornos causados pela intitulada “Greve dos 

Caminhoneiros”, quais sejam, a escassez de combustíveis, que dificultou 

e/ou impossibilitou o deslocamento de partes, advogados, testemunhas, 

servidores e jurisdicionados em geral às audiências e demais atos 

jurisdicionais, entre outros, resolveu, excepcionalmente, suspender o 

expediente no dia 28 de maio de 2018, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO o presente ato para o dia 27 de junho 

de 2018, às 14h30min.

Intime-se pessoalmente o reeducando para a audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa constituída.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 134180 Nr: 444-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3.079-A

 Vistos.

Não havendo discordância por parte do Ministério Público e também da 

defesa, homologo o cálculo de liquidação de pena de fl. 308.

DETERMINO a submissão do reeducando a avaliação psicossocial e 

juntada de atestado de comportamento carcerário.

DETERMINO, outrossim, sejam solicitadas eventuais guias existentes na 

Comarca de Campo Gande/MS em desfavor do reeducando (fl. 292).

Por derradeiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para analisar o 

pedido de fl. 291, com arrimo nas disposições da Resolução n. 

001/2015/TP, uma vez que a deliberação sobre a restituição do veículo 

apreendido em poder do recuperando deve ser formulado no bojo do 

Inquérito Policial n. 467/2017/DERRFVA/MT.

Cientifique-se o requerente João Alves da Cruz por meio do patrono 

constituído à fl. 296.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 493487 Nr: 32828-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando fixar as condições para o início do cumprimento de pena, designo 

audiência admonitória para o dia 31/07/2018, às 16:30mim.

Intime-se o penitente no endereço indicado às fls. 41/42.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 462474 Nr: 2328-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 VISTOS,

 Em atenção a cota ministerial retro, cumpra-se a determinação de fls. 104.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 444715 Nr: 21548-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA SOUSA PERES DA 

SILVA - OAB:

 (...) Em consonância com o parecer ministerial (fls. 335/338), autorizo o 

reeducando a se deslocar às cidades de Campo Verde e Campo Novo dos 

Parecis/MT, entre os dias 03/06/2018 e 10/06/2018, para averiguação da 

viabilidade de montar um empreendimento em uma dessas duas 

cidades.Sem prejuízo, determino que o reeducando acoste aos autos toda 

documentação pertinente à sua viagem, a fim de comprová-la em Juízo. 

COMUNIQUE-SE À CENTRAL DE MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO.Cientifique-se a defesa, via DJE.Com a juntada dos 

documentos de viagem pelo reeducando, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.No mais, determino que seja oficiado ao diretor 

do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT, solicitando a folha de 

frequência individual ou ficha de ponto (Atestado de Trabalho) do 

recuperando William Alves Dias, no tocante a atividade desenvolvida no 

mês de fevereiro de 2018. Concedo prazo de 72h para 

resposta.Instrua-se o Ofício com cópia do Atestado de Trabalho de fl. 

332.Determino, ainda, que seja devidamente intimada a defesa, via DJE, 

para se manifestar em relação ao cálculo de pena de fl. 328 e quanto ao 

pedido de retificação do cálculo formulado pelo Ministério Público às fls. 

335/338.Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria da 2ª Vara Criminal 

promova a abertura de novo volume para o executivo de pena, 

observando o limite máximo de 200 folhas por volume.Às URGENTES 

providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 155923 Nr: 3273-29.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENINHO FERREIRA DA COSTA, VANDERLEY 

CARLOS DUARTE, DEIKSOM DAMIÃO DE CARVALHO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990/MT, JOÃO 

OTONIEL DE MATOS - OAB:2825, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA. OAB/MT: 6.990

DR. DIONILDO GOMES CAMPOS. OAB/MT: 3302

DR. JOÃO OTONIEL DE MATOS. OAB/MT: 2825

DR. JOSE CARLOS PINTO. OAB/MT: 2286

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 14/05/2018, as fls. 558/567, nos 

autos acima mencionados, na qual foi julgado improcedente a pretensão 

punitiva descrita na denúncia e absolvido RENINHO FERREIRA COSTA, 

VANDERLEY COSTA DUARTE e DEIKSOMO DAMIÃO DE CARVALHO 

JORGE, com fulcro no artigo 386, inciso IV e VII, do CP. Sem custgas. 

Baixas e comunicações de estilo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 316006 Nr: 15069-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. APARECIDA DE CASTRO MARTINS. OAB/MT: 7453

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Cumpra-se o disposto no item 8, com 

relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º 

do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 429303 Nr: 4789-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ROGER ALVES DA SILVA, 

WILLENBERG ANDRE TORRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731, JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - OAB:21575, 

MARCELA FLORÊNCIA CAMARGO - OAB:22054/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. MARCELA FLORÊNCIA CAMARGO. OAB/MT: 22.054

DR. JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR. OAB/MT: 21.575

 DR. FERNANDO MARQUES E SILVA. OAB/MT: 7.731

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/062018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Para fins de readequação de pauta, 

marco audiência para o dia 20/06/2018 ás 13h45min, destinada a 

inquirição de 03 testemunhas comuns e o interrogatório de 02 réus. 

Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:Thiago de Souza Santos

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 496722 Nr: 35929-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE JUNIOR ALVES DOS SANTOS, 

LEONARDO GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. FLÁVIO JOSÉ FERREIRA. OAB/MT: 3574

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 17/05/2018, às fls. 
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358/380, nos autos acima mencionados, na qual o réu ATAÍDE JÚNIOR 

ALVES DOS SANTOS foi condenado nas sanções do artigo 157, 

parágrafo 2º, inciso I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, 

regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 505097 Nr: 44104-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÊNUS TECNOLOGIA EIRELLI-ME, JAIRO 

ANTONIO FERRI CANDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. ALEXANDRE GIL LOPES. OAB/MT: 6.771

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 450368 Nr: 27427-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761/B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. BRUNO CARVALHO DE SOUZA. OAB/MT: 19198

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 434178 Nr: 25452-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES ARAUJO, OZIEL 

GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DASENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 18/05/2018, às fls. 

393/402, nos autos acima mencionados, na qual o réu ADRIANO 

GONÇALVES DE ARAUJO, foi condenado nas sanções do artigo 155, 

parágrafo 4º, inciso I e IV, C/C Art. 14, II, do CP, à pena de 01 (um) ano de 

reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, regime aberto, nos termos 

do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 498280 Nr: 37421-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Bezerra Pinheiro 

Espósito - OAB:23778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:

 Intimar o advogado João Gabriel Bezerra Pinheiro Espósito, para que junte 

aos autos Procuração Ad Judicia, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 513090 Nr: 5744-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA RAMOS BEZERRA 

REGIS. - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 5744-37.2018.811.0042 (CÓDIGO: 513090) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: CLEVERSON DA SILVA BRANDÃO 

Vistos etc. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusaçãoCertificada a necessidade 

de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta. Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante item 7.20.1.2. Conste no 

mandado de citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, 

junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar comprovante 

de propriedade e, tratando-se de veículo, documento atualizado que 

permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, sendo que a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. CERTIFIQUE-SE se 

há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de maio de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 513726 Nr: 6324-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES, THIAGO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT

 Intimo o Advogado de Defesa Dr. JAIRO SOUZA DA SILVA para 

apresentação de RESPOSTA Á ACUSAÇÃO em defesa da acusada ALINE 

GONÇALVES DE MORAES, no prazo de 10 (dez) dias.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 458279 Nr: 35645-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE ALMEIDA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Processo Crime nº. 35645-21.2016.811.0042.

Vistos etc,...

 Analisando a defesa inicial do acusado Leonardo de Almeida Siqueira (fls. 

151/152), verifico que pugna pela ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

pronuncia-se pelo indeferimento do pedido, às fls. 156 e verso.

É o breve relatório.

Decido.

O código de processo penal, em seu artigo 397, estabelece que somente 

será proferida a absolvição sumária ao acusado, quando se verificar de 

forma manifesta a presença de excludentes de ilicitude, excludentes de 

culpabilidade, que o fato narrado não constitui crime ou que a punibilidade 

está extinta.

Quanto a alegação da defesa de que o acusado não participou da ação 

delitiva, não merece prosperar, eis que o acusado foi preso na posse do 

veículo roubado e adulterado, bem como, foi reconhecido pela vítima, 

conforme termo de declarações de fl. 52.

Cumpre consignar que também não merece respaldo o pleito defensivo 

quanto a rejeição da denúncia, posto que a peça acusatória foi 

regularmente recebida, ocasião em que foi analisada sua regularidade e 

pressupostos.

 Ademais, verifico que os delitos imputados ao acusado, em tese, está em 

consonância com os fatos descritos nos autos.

Por fim, deve-se consignar que o exame mais aprofundado da tese 

defensiva acima analisada depende da instrução processual, tratando-se 

assim de matéria a ser enfrentada quando do exame do mérito.

 Desta feita com base na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de 

absolvição sumária formulado pela defesa.

Assim, não verificando qualquer das hipóteses de absolvição sumária, 

designo o dia 12/09/2019, às 13h45min para audiência de instrução e 

julgamento.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 473208 Nr: 13121-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 Vistos, etc...

 Fabricio Francisco Costa Leite, através de advogado constituído 

apresentou resposta à acusação, e formulou pedido de absolvição 

sumária.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

pronuncia-se pelo indeferimento e prosseguimento da ação (fl. 83/84).

É o breve relato.

Decido.

Compulsando os autos verifico que o acusado foi denunciado pelo delito 

descrito no art. 180 caput do Código Penal.

No que concerne a tese de defesa quanto a absolvição sumária, verifico 

que não merece respaldo, posto que a peça acusatória foi regularmente 

recebida às fls. 53/55, ocasião em que foi analisada sua regularidade e 

pressupostos.

 Basta a existência de indícios do envolvimento do acusado na prática 

delituosa, não havendo que se cogitar a existência de provas robustas, 

bastando um juízo de plausibilidade, o que se verifica neste feito.

Ressalte-se que foram verificadas todas as peças que subsidiaram a 

denúncia e, verificando presentes os indícios de autoria e materialidade 

delitiva, requisitos necessários para o seu processamento, eis que a peça 

acusatória atende aos ditames do art. 41 do CPP.

Desta forma, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de 

absolvição sumária, devendo prosseguir os autos em seus ulteriores 

termos.

Outrossim, designo o dia 03/09/2019 às 15h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Requisitem-se e notifiquem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de março de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza da Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 438414 Nr: 14853-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Ante o exposto, com fundamento no Princípio da Insignificância, absolvo 

sumariamente a ré JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA, diante da 

atipicidade da conduta, nos moldes do artigo 397, inciso III do Código de 

Processo Penal.Certifique-se a Sra. Gestora quanto a existência de 

objetos apreendidos nos atos. Em caso positivo, comunique-se o trânsito 

em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote 

as providências cabíveis, nos termos do artigo 1.478 da 

CNGC.Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais, com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se, int ime-se e 

cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de março de 2018.Suzana Guimarães Ribeiro 

Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381902 Nr: 23726-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO LOPES DE SOUZA, Filiação: 

Geraldo Rodrigues de Souza e Joana Darc Lopes da Silva, data de 

nascimento: 09/12/1987, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), 

vendedor de peixe. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) para manifestar se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 
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de sua prisão e em sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para 

comparecer na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento.

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, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 29 de maio de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507532 Nr: 356-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY PETTERSON GOMES MOREIRA, 

FRANCIS WELLINGTON ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 188, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a 

segregação cautelar  de JONY PETTERSON GOMES 

MOREIRA.Encaminhem-se os autos para a Defensora Pública apresentar 

os memoriais derradeiros em favor do acusado JONY.Empós, INTIME-SE a 

defesa do réu FRANCIS, via DJE, para apresentar as alegações finais em 

favor de seu assistido. Às providências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506544 Nr: 45557-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JOSE DE LIMA, SIDINEI FERRARI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499

 Vistos etc.

Visando a realização da oitiva da testemunha faltante (Glaucia Aparecida 

Ferreira), DESIGNO para 03/10/2018, às 14h15min para sua oitiva.

Informe ao juízo deprecante acerca da data da audiência ora designada.

 Os presentes saem intimados.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513322 Nr: 5948-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando a ausência do advogado da acusada, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em favor da Dra. Jackeline 

Moreira Martins Pacheco, os honorários advocatícios, os quais arbitro em 

1,5 URH, ou seja, R$ 1.252,08 (hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais 

e oito centavos), conforme a Tabela de Honorários Advocatícios do 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos 

termos da Lei n.º 8.906/94. Para tanto, determino a imediata expedição da 

certidão pertinente para fim de cobrança, na forma do Provimento nº 

09/07-CGJ/MT.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se à Comarca de origem, com as 

homenagens de estilo e observância das prescrições legais e normativas.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513322 Nr: 5948-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 438519 Nr: 14966-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20937/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518221 Nr: 10408-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

No mais, aguarde-se o decurso do prazo para ao advogado constituído do 

réu apresentar a defesa prévia em favor de seu assistido.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485569 Nr: 25237-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIDE BARROS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos etc.

Visando a realização do ato, designo a data de 23/08/2018, às 15h30min 

para as oitivas, salientando que a acusada irá comparecer independente 

de intimação, conforme informada pela causídica.

 Comunique-se ao juízo deprecante acerca da nova data da audiência ora 

designada.

 Os presentes saem intimados. Em relação as demais testemunhas (Leonel 

Constatino e Afonso dos Santos) proceda-se a devida 

intimação/requisição.

 Expediente necessário.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito
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11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 477869 Nr: 17728-52.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS FERNANDA PEREIRA 

NOLETO LEITE - OAB:20890/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 514700 Nr: 7202-89.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCINEY APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

OAB:188600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 356045 Nr: 17945-37.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPIFÂNIO BOROBÓ TAQUES, AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 Finalidade: Intimação do Dr. Adão Pereira de Abreu - OAB/MT 21455/A 

advogado do Réu AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA, para ciência da 

expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Barra do 

Garças-MT, para inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, 

1° TEM PM ELCIRLEY LUZ SILVA, policial militar reformado, bem como para 

no prazo legal, apresentar QUESITOS visando instruir a aludida Deprecata.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 423307 Nr: 28993-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA JUSTIÇA 

MILITAR

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS Nº 28993-22.2015.811.0042 - Código: 423307

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA

 INTIMANDO: Réu(s): PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA, brasileiro, 

nascido em 14/09/1971, natural de Poxoréu/MT, filho de Jacy Rocha de 

Souza e Pedro Ribeiro de Souza, portador do RGPMMT n. 887.994, Lotado 

no 3° BPM - Comando Regional I, Endereço: local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citação do denunciado, PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA, 

acima qualificado, dos termos da denúncia abaixo transcrita de forma 

resumida, ficando ainda intimado para constituir advogado nos autos, sob 

pena de não o fazendo ser-lhe nomeada a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa.

 ADVERTÊNCIA: Art. 292 do CPPM – “O processo seguirá à revelia do 

acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do 

processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.”

 RESUMO DA INICIAL: “Conforme restou apurado, no dia 04 de julho de 

2015, quando devidamente escalado no 2° turno (das 19:00 às 07:00 

horas) na Permanência da Sede do 3° BPM – Comando Regional 1, nesta 

Capital, o denunciado 3° SGT PM ROCHA SOUZA, solicitou ao Oficial de 

Área o Asp OF PM Atílio Neto da Silva autorização para se deslocar até a 

cidade de Barra do GarçaslMT, alegando que sua genitora estaria 

internada em uma instituição hospitalar daquela cidade (...) Ante o 

exposto, o Ministério Público denuncia o 3° SGT PM RR PAULO CÉSAR 

ROCHA DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 195 do Código 

Penal Militar (...)”;

 DECISÃO/DESPACHO: “(...) Tendo em vista que o réu está lugar incerto e 

não sabido, com fulcro no art. 277, V, d, do CPPM, DETERMINO que a sua 

citação seja feita por edital, com prazo de 20 dias. Observem-se 

estritamente os requisitos dos arts. 278, 286, §1° do CPPM. Conste a 

advertência ao acusado de que deverá indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial ao lavrar a certidão de citação, sempre que possível, 

indicar os motivos pelos quais o acusado não tenciona contratar defensor. 

Conste também a advertência de revelia do art. 292 do CPPM (...)”.

 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, Thais Matsuoka da Silva 

Ratis, digitei.

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

Thais Matsuoka da Silva Ratis

 Gestora Judiciária

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 116077 Nr: 3802-19.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO, JOSIMAR DE CASTRO 

SILVA, ANTONIO TAVARES DE LIMA, CARLOS EDUARDO COELHO DE 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT, DR. ALEX JOSE DA SILVA - OAB/MT 9.053 - OAB:, 

JANAINA BARRETO PASSADORE - OAB:3978/TO, UNIJURIS (UNIC) - 

OAB:

 Autos Código 116077

Vistos,

Recebo o recurso interposto à fl. 628 por Carlos Eduardo. Intime-se seu 

defensor para que apresente as razões recursais no prazo legal, 

remetendo-se ao Ministério Público posteriormente para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intime-se o procurador do acusado Edson Ângelo afim de que informe no 

prazo de 05 (cinco) dias o endereço do mesmo para sua intimação 

pessoal.

Certifique-se o trânsito em julgado com relação aos acusados Josimar de 

Castro Silva e Antonio Tavares.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 118041 Nr: 5011-23.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA DA SILVA, NAZIONEL DA 

SILVA GOMES, PEDRO PAULO RONDON JÚNIOR, RICARDO APARECIDO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 “Vistos, etc.

 I- Diante da insistência manifestada pelo douto representante do Ministério 

Público designo o dia 05 de junho de 2018, às 14h00 para a realização da 

oitiva das testemunhas faltantes que residem nesta capital, bem como os 

interrogatórios dos acusados. Expeça-se o necessário para a realização 

do ato.

 II- Outrossim, diante da ausência do acusado Pedro Paulo Rondon Júnior 

que estava ciente da presente audiência às fls. 186, verso, DECRETO A 

SUA REVELIA nos termos do artigo 367 do CPP.

 III- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 496305 Nr: 35515-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: julio cesar rodrigues - 

OAB:6166

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CAPITAL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (CARTA PRECATÓRIA)

 Número do Processo: 35515-94.2017.811.0042 (Cód. 496305)

Data e horário: terça-feira, 17 de abril de 2018, às 15:00.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Flávio Miraglia Fernandes

Promotor de Justiça: Dr. Jaime Romaquelli

AUSENTES

Testemunha: Julberto Paulo Alves da Cruz

Advogado: Julio Cesar Rodrigues

OCORRÊNCIAS

1. Aberta a audiência e efetuado o pregão foi constatada a presença das 

partes supramencionadas.

2. Dada a palavra ao Ministério Público, para manifestação acerca da 

testemunha faltante, o mesmo insiste desde já em sua oitiva, requerendo 

ainda que seja esta conduzida coercitivamente.

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos, etc.

 I– Diante da insistência manifestada pelo douto Promotor de Justiça 

(ocorrência 02), redesigno o ato para o dia 04 de junho de 2018, às 

14h30, devendo a testemunha Julberto Paulo Alves da Cruz ser conduzida 

coercitivamente, nos termos do artigo 218 do CPP. Expeça-se o 

necessário.

 II- Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

Jaime Romaquelli

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 342286 Nr: 2181-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 “Vistos, etc.

 I- Ouvidas as testemunhas presentes, designo o dia 05 de junho de 2018, 

às 15h30min para o interrogatório do acusado. Expeça-se o necessário 

para a realização do ato.

 II- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 358532 Nr: 20832-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNO FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) ROSANIA 

SOUSA OLIVEIRA para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 21/05/2018, considerando que há petição para ser 

juntada e se tratar de processo de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 516161 Nr: 8588-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, ERVI GARBIN - OAB:3523-B

 Vistos etc;

Ante o teor da certidão feito pela Sra. Gestora Judiciária à fl. 30, tendo em 

vista o aditamento da presente missiva à fl. 21, redesigno a audiência para 

o dia 07 de Junho de 2018, às 14 horas, devendo expedir o necessário 

para a oitiva da testemunha/vitima Heleno Silva Souza e o interrogatório da 

acusada Fernanda Cristine de Oliveira.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512380 Nr: 5059-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 68), entendo que a dinâmica 
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do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado THIAGO GOMES DA SILVA 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2018, às 

15:15 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa (via 

DJE).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512038 Nr: 4640-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUZA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 79), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado DANILO SOUZA DE 

ALENCAR como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa (via 

DJE).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 375542 Nr: 16822-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ROSA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ELIAS ROSA 

NERES, brasileiro, convivente, motorista, natural de Barra do Garças/MT, 

nascido em 14/04/1986, portador do RG n. 1927921-3 SSP/MT e inscrito no 

CPF n. 021.927.871-70, filho de Sindoval José Neres e Ester Rosa Coelho, 

residente e domiciliado na Rua Arnaldo Martins, n. 278, bairro Jardim 

Pitalunga, em Barra do Garças/MT, no patamar de 02 (Dois) anos, 07 

(Sete) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.Levado pelos mesmos 

critérios, APLICO a pena de multa em 260 (Duzentos e Sessenta) dias, que 

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. FIXO o regime prisional de 

início em ABERTO.SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à 

comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e 

fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.Por fim, considerando que o 

condenado deverá cumprir sua pena no regime aberto e considerando que 

responde o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.DETERMINO a 

incineração da substância entorpecente apreendida e destruição do ácido 

bórico.DECRETO o perdimento em favor da União tão somente da balança 

de precisão e do dinheiro apreendido (R$ 117,50), posto que ausente 

prova da origem lícita e evidenciado sua origem da traficância.Por outro 

lado, DEFIRO a restituição dos demais pertences e objetos apreendidos, 

mediante termo nos autos, a serem retirados no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor da 

União (CPP, art. 122). DEIXO de determinar a expedição de Guia de 

Execução Provisória.Custas pelo condenado não cobráveis no momento, 

na forma do art. 98, §3º, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 505660 Nr: 44679-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e ABSOLVO o 

denunciado JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, 

garçom, natural de Tangará da Serra/MT, nascido em 20.06.1993, inscrito 

no RG n. 23249897/MT e no CPF sob o n. 036.241.811-06, filho de Cláudio 

Oliveira de Souza e Valdete Barbosa de Matos, da imputação que lhe é 

feitas nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Em vista do resultado do julgamento dos autos, REVOGO a prisão 

preventiva e DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor de JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA, se por outro motivo 

não tiver que permanecer preso.DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendida, bem como a DESTRUIÇÃO dos petrechos 

elencados à fl. 10-A (isqueiro, sacolas plásticas, rolos de sacolas 

plásticas, rolo, recipiente plástico, plástico filme e rolo de linha).DECRETO o 

perdimento da balança de precisão em favor da União.Por outro lado, 

DETERMINO a restituição em favor do sentenciado do valor de R$ 0,75 

(setenta e cinco centavos – fl. 23) e demais objetos e documentos 

pessoais (fl. 10-A), já que não demonstrado que foram utilizados para o 

desenvolvimento da atividade ilegal ou que adquiridos com ganhos dela 

advindos, devendo a retirada ser realizada no prazo de até 90 (noventa) 

dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor da 

União (CPP, arts. 122 e 123).Por fim, DEFIRO o requerimento ministerial 

para que seja extraída cópia integral dos autos, com registro e distribuição 

a este Juízo, e posterior encaminhamento ao órgão Ministerial, para 

adoção de providências com relação ao suspeito “Lázaro Figueiredo dos 

Santos”, fazendo-se a compensação.Da sentença, intimem-se o Ministério 

Público, o defensor e o réu, pessoalmente, indagando a eles sobre o 

desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor do que 

dispõe o art. 1.421, “caput” e parágrafo único, da CNGC/MT.Sem custas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 471465 Nr: 11382-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o manifestado pelo réu à fl. 344, intime-se novamente o 

patrono por ele declinado para, no prazo legal, ofertar as razões de 

apelação.

Decorrendo o prazo "in albis", fica nomeada, desde já, a Defensoria 

Pública para dar continuidade a defesa na fase recursal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 514686 Nr: 7188-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 Ante o exposto, REJEITO a nulidade suscitada pela defesa de SERGIO DA 

SILVA CORDEIRO.III. DO RECEBIMENTO DA INICIAL 

ACUSATÓRIASuperadas a questão preliminar e inexistindo outras 

questões prejudiciais, estando as demais alegações defensivas atreladas 

ao meritum causae, concluo que a dinâmica do evento descrito na 

denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta dos denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta momento, o princípio do in dubio pro societate.Em 

suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos 

termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo Parquet, dando o denunciado SERGIO DA SILVA CORDEIRO como 

incurso nos artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2018, às 14:40 

horas, para colheita do interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa.Expeça-se o necessário.Segue em separado, ofício 

n. 46/2018-GAB, com informaçõs prestadas para instruir HC.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 467619 Nr: 7512-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237

 ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

AÇÃO PENAL N°. 7512-32.2017.811.0042 - 467619

Ação Penal nº: 7512-32.2017.811.0042 - 467619

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Felipe Roque Marcello

 Data e Horário: Quinta-feira, 24 de Maio de 2018, 15:00 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Promotor de Justiça: Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques

 Defesa do réu: Cesar Augusto Magalhães - OAB/MT 3.237-B

Réu: Felipe Roque Marcello

Estagiários: João Victor Almeida Batista, Alizelma Edilette da Silva e 

Wanderley Junior Falcão da Silva

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

instrução, procedeu-se com o interrogatório do réu FELIPE ROQUE 

MARCELLO. Considerando a insistência das partes na inquirição das 

testemunhas ausentes EDMAR BEZERRA GOMES e MANOEL DE ALMEIDA 

ARRUDA, REDESIGNO a presente audiência para o dia 31/07/2018, às 

15:00 horas, saindo os presentes intimados. Para tanto, requisite-se e 

intime-se às referidas testemunhas que não se fizeram presentes. Com 

relação a testemunha MANOEL DE ALMEIDA a mesma devera ser intimada 

mediante CONDUÇÃO COERCITIVA . Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, 

então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Marcio Santos 

Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 372872 Nr: 13871-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 AÇÃO PENAL n°. 13871-03.2014.811.0042 - Cód: 372872

Réu: Willian da Silva Alencar.

 Vistos, em correição.

 Em detida análise, denota-se que o acusado Willian da Silva Alencar foi 

absolvido do delito imputado, conforme demonstra o acórdão de fls. 317/v.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos e, após, 

certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento, com as 

anotações e comunicações de praxe.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 494790 Nr: 34053-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RENE ANDRADE ZACARKIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETROLINO GAMA - 

OAB:OAB/18127, ONEIAS PETRONILO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... II – Outrossim, considerando que a Defesa regularizou o polo passivo 

da demanda, como demonstra a petição de fls. 40/41, RETIFIQUE-SE o 

presente embargo de terceiro para constar no polo passivo o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, excluindo a pessoa de Jean Carlo Leite 

Nassarden. III – Regularizado os autos, RECEBO OS EMBARGOS 

interpostos por RENE ANDRADE ZACARKIM. IV - Em relação ao pedido de 

liminar formulado, tenho que, embora se veja presente o fumus boni iuris, 

consubstanciado nos documentos anexados à inicial, principalmente pela 

cópia do extrato emitido pelo DETRAN (fls. 17), não restou demonstrado 

pelo Embargante o periculum in mora. Concretamente, o Embargante não 

trouxe qualquer alegação de que o sequestro do veículo esteja lhe 

trazendo prejuízos ao seu sustento e de seus familiares. Pelo contrário, 

tratam-se de alegações genéricas, desprovidas de qualquer substrato 

probatório. Desta forma, INDEFIRO a liminar pleiteada. V - Cite-se o 

Ministério Público para, querendo, contestar os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 679 do CPC). Às providências. Cuiabá - MT, 18 de maio 

de 2018. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 152992 Nr: 481-05.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, SÉRGIO 

BRAGA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido C. Prates - 

OAB:4652, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12007

 AÇÃO PENAL n°. 481-05.2010.811.0042 – Cód. 152992

Réu: Antônio Carlos de Oliveira e Sérgio Braga dos Anjos.

 Vistos, em correição.

 Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Antônio Carlos de Oliveira e Sérgio Braga dos Anjos, cuja sentença 

condenatória foi proferida, às fls. 851/874, e o trânsito em julgado para o 

Ministério Público certificado, a fls. 912.

 Irresignadas, as Defesas dos acusados Sérgio Braga e Antônio Carlos 

propuseram recurso de apelação, às fls. 877 e 887, respectivamente.

 Por sua vez, ao tempo da intimação da sentença, os acusados Sérgio 

Braga e Antônio Carlos manifestaram o desejo de recorrer da sentença 

penal (fls. 910 e 880).
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 A fls. 913, consta certidão informando que os recursos de apelação 

apresentados pelas Defesas técnicas foram interpostos 

intempestivamente, enquanto que os recursos propostos pelos réus foram 

interpostos no prazo legal.

 Desta forma, embora certificada intempestividade dos recursos das 

Defesas, considerando que os acusados recorreram tempestivamente, 

RECEBO os recursos de apelação interposto pela defesa de Antônio 

Carlos de Oliveira, às fls. 888/909, e Sérgio Braga dos Anjos, a fls. 887.

 Intime-se a defesa do acusado Sérgio Braga dos Anjos para apresentar 

as razões, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 CPP).

 Em seguida, considerando que a Defesa de Antônio Carlos já apresentou 

as razões e vinda às razões do acusado Sérgio Braga, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para contrarrazoar.

 Por fim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e respeito deste Juízo.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 386659 Nr: 645-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERLEY VIEIRA ALKAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 “VISTOS. Defiro o pedido de juntada, conforme requerido. Considerando a 

ausência do acusado, tendo em vista que não foi intimado, considero a 

presente audiência prejudicada. DESIGNO o dia 04/07/2018 às 15:45 horas 

para audiência de instrução. Intimem-se o acusado e a testemunha. Saem 

os presentes intimados. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 413189 Nr: 18066-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3.741/MT

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima e da testemunha Jone 

Rodrigues de Campos, declaro a presente audiência prejudicada. 

DESIGNO o dia 18/07/2018 às 14:15 horas para audiência de instrução. 

Intimem-se a vítima e a testemunha Jone Rodrigues de Campos. Saem os 

presentes intimados. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.

Cumpra-se, integralmente e, com urgência, o já determinado nas decisões 

de fls. 462 e 465, certificando se houve o cumprimento, pela exequente, 

da determinação de emenda do pedido de pagamento de multa por 

litigância de má-fé com retificação do cálculo (fls. 405-v).

Após, renove-me à conclusão para apreciação do pedido de fls. 472;

Às providências.

 Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 364812 Nr: 4573-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HIGINO RODRIGUES, TELMA 

AUXILIADORA SILVA COUTINHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Denúncia ofertada, para ABSOLVER o réu JOÃO 

HIGINO RODRIGUES, brasileiro, nascido em 07/11/1959, natural de 

Tarumirim/MG, filho de Algusto H. Rodrigues e Maria Rosa de Jesus, da 

imputação descrita no art. 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para 

ABSOLVER a acusada TELMA AUXILIADORA SILVA COUTINHO 

RODRIGUES, brasileira, nascida em 11/08/1961, natural de Dom 

Aquino/MT, filha de Amadeu Dias Coutinho e Rosa Maria Silva, da 

imputação delitiva descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Intime-se 

a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e anotações de costume, inclusive 

com baixa no relatório estatístico. P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá-MT, 22 de maio de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 436987 Nr: 13311-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VICTOR DE DEUS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Denúncia ofertada, para ABSOLVER o réu PAULO 

VICTOR DE DEUS MATTOS, brasileiro, nascido em 17/10/1993, natural de 

Várzea Grande/MT, filho de Paulo Sergio Mattos da Silva e Cláudia Cristina 

de Deus Mattos, das imputações delitivas descritas no art. 147 do Código 

Penal, bem como no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com fundamento 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Intime-se a Defesa – 

via DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

procedendo às baixas e anotações de costume, inclusive com baixa no 

relatório estatístico. P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 23 de 

maio de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 378940 Nr: 20549-34.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LMDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - UNIJURIS/UNIC - OAB:4.939

 Certifico que o MM. Juiz titular desta Vara estará de licença 

compensatória nos dias 29 e 30 de Maio de 2018, devidamente deferida 

pelo TJ/MT, restando prejudicada a realização da audiência outrora 

designada nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 416383 Nr: 21531-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:18.857, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Certifico que o MM. Juiz titular desta Vara estará de licença 

compensatória nos dias 29 e 30 de Maio de 2018, devidamente deferida 

pelo TJ/MT, restando prejudicada a realização da audiência outrora 

designada nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 432022 Nr: 7901-51.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAF, PDAF, MADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11867A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: julio cesar ferreira de souza 

- OAB:19934/O

 Certifico que o MM. Juiz titular desta Vara estará de licença 

compensatória nos dias 29 e 30 de Maio de 2018, devidamente deferida 

pelo TJ/MT, restando prejudicada a realização da audiência outrora 

designada nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 417340 Nr: 22551-40.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDDB, AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:18.355, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alvides ataidio - OAB:, 

AUGUSTO BARROS DE MACEDO - OAB:7667, MILENA DE BARROS 

SILVA - OAB:15.050

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

nego provimento aos embargos de declaração em comento.XIII.Segue 

decisão em apartado quanto ao recurso interposto pela parte autora às 

f l s . 

432/436.XIV.Intimem-se.XV.Cumpra-se..........................................................

.......

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 417340 Nr: 22551-40.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDDB, AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:18.355, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alvides ataidio - OAB:, 

AUGUSTO BARROS DE MACEDO - OAB:7667, MILENA DE BARROS 

SILVA - OAB:15.050

 Vistos etc.

I. Considerando que, por força dos artigos 1.011 e 1.010, § 3º do CPC, o 

juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal, intime-se a apelada 

para apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias (art. 

1010 § 1º, CPC).

II. Sendo eventualmente suscitadas preliminares relativas às questões 

referidas no § 1º do art. 1.009 em contrarrazões recursais, intime-se o 

recorrente para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (CPC, art. 

1.009, §2º).

III. Apresentadas as contrarrazões recursais, remeta-se o feito à superior 

Instância para reexame da matéria, conforme previsto no art. 1010, § 3º, 

CPC.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 388099 Nr: 2210-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 Autos n. 2210-90.2015.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara da Criminal determino o 

cancelamento da audiência ante a não localização da vítima e testemunha.

II. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar acerca das certidões 

de fls. 115 e 118.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456708 Nr: 34027-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADESBAR ROSA DE 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 34027-41.2016.811.0042, 

Protocolo 456708, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 400947 Nr: 5205-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDM, MJMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES (Unic) - OAB:3.847

 Autos n. 5205-76.2015.811.0042.

I. Dê-se vista ao exequente para informar o valor atualizado do débito 

alimentar.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude
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1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 168-39.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDE, JWCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV, SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaucia Maria de Carvalho - 

OAB:3.733 MT, Helleny Araujo dos Santos - Defensora Publica - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:OAB/MT 15959

 URGENTE – PROCESSO INCLUSO NA META DO CNJ.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 165, e determino que:

a) Intimem-se os advogados constituídos da requerida Simone Alves de 

Souza, para impulsionar o processo no prazo de 5(cinco) dias, 

apresentando as alegações finais em forma de memoriais escritos, 

conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC. Ressaltando que 

está e a segunda vez que tal providência a solicitada dos patronos da 

requerida, sob pena de não sendo atendida ser comunicado ao Tribunal de 

Ética da OAB para as providências devidas.

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando os 

advogados por carta registrada no endereço indicado às fls. 165

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

d) Publique-se para ciência dos advogados Josiane Faustino Azevedo 

Saber OAB/MT 15.153 e Gustavo Farias Saber OAB/MT 15.959

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 102975 Nr: 554-64.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HNB, JMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, determino que:

a) Encaminhem-se os presentes autos para o NAT, a fim de que o referido 

núcleo avalie se o complemento alimentar objeto desta ação é 

indispensável para o tratamento da infante;

b) Noticie ao responsável pelo NAT, que se trata de interesse de criança, 

ou seja, deverá ser cumprido com prioridade em relação aos demais, nos 

termos dos artigos 1º,2º e 3º do ECA;

c) Cumpra-se com urgência, expeça-se o necessário.

d) Com a vinda do parecer do NAT, intime-se o advogado constituído para 

tomar ciência.

e) Após, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o 

Ministério Público requerendo o que entender devido.

V – Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 93413 Nr: 2132-33.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MCLM, CLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bartolomeu Garcia Duarte 

Filho - OAB:20280, Lauren Juliê Liria Fernandes Teixeira Alves - 

OAB:23380/0, Luiz Antonio Brasil Fernandes - OAB:20629/0

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, a mesma restou prejudicada visto que não 

foi realizada a intimação para que o advogado do requerido se fizesse 

presente para o ato.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Ao realizar o pregão constatou-se que o requerido constitui advogado, 

sendo que inclusive já foi ouvido por Carta Precatória na Comarca de 

Cáceres- MT, todavia por um equivoco do Cartório não foi realizada a 

publicação de sua intimação para comparecer a presente audiência.

Assim, para evitar futura alegação de nulidade processual, redesigno a 

presente audiência para o dia 11/06/2018, às 14h00.

A requerente juntamente com a adolescente sai ciente e intimada da nova 

data para realização da audiência.

Publique-se para ciência dos advogados Luiz Antônio Brasil Fernandes 

OAB/MT 20629/0, e Lauren Juliê Liria Ferndandes Teixeira Alves OAB/MT 

23380/0.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 104353 Nr: 1697-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLdSR, AdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIA BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.837/0

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a procuração de fls. 84, bem como o rol 

de testemunhas arroladas às fls. 83, para efeitos de intimação e demais 

atos processuais.

II – Diante da Contestação apresentada às fls. 79/83, intime-se o advogado 

constituído para que tome ciência e, caso queira apresente Impugnação.

III - Com a finalidade de verificar a atual situação das crianças, determino 

que no prazo de 10(dez) dias realize-se novo estudo psicossocial.

IV – Após, com a juntada do estudo psicossocial em cumprimento ao artigo 

168 do ECA , digam os advogados constituídos e o Ministério Público.

 V - Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

VI – Publique-se para ciência dos advogados Iris Dias Gonçalves Bendô 

OAB/MT 9486, Adolfo Arini OAB/MT 6.727.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 109764 Nr: 1802-31.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Katia Valadares Silva OAB/MT 23.270 e Felipe Gomes de 

Almeida OAB/MT 20.056.

V - Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91532 Nr: 315-31.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JGCR, DCdSR, MdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

315-31.2015.811.0063, Protocolo 91532, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 1686-59.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPdS, MAdCOA, SEALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILV, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 12.933, RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 12.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Adoção proposta por Rodrigo Pereira dos Santos e 

Maria Aparecida da Cruz Oliveira Araújo, em relação à criança S.E.A.L.V., 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição às folhas 46/47, os Requerentes pugnaram pela extinção do 

processo pela perda do objeto, tendo em vista que a satisfação 

processual já ocorreu nos autos do processo n° 3178-91.2014.811.0063.

O Ministério Público emitiu parecer às folhas 58, favorável ao pedido dos 

Requerentes de folhas 46/47.

É o relato do necessário. Decido.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, VI, do CPC, 

haja vista a adoção da criança Samuel Emerson Araújo Lima Vieira, pelos 

Requerentes Rodrigo Pereira dos Santos e Maria Aparecida da Cruz 

Oliveira Araújo, já foi decidida nos autos n° 3178-91.2017.811.0063, 

inclusive o mesmo já usufrui de sua nova identidade, de modo que a 

extinção destes autos é medida que se impõe.

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, 

na forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 100310 Nr: 3930-92.2016.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cardoso Sales de 

Oliveira - OAB:, Evaneide Martins de Freitas do Amaral - 

OAB:8345/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 Vistos etc...,

 I – Certifique-se, se os embargos de Declaração de fls. 504/507, são 

tempestivos.

II – Em seguida, intime-se o embargada/requerente para manifestar-se no 

prazo legal.

III – Publique-se para ciência da parte requerente/embargada na pessoa de 

suas patronas constituídas Evaneide Martins de Freitas e Adriana Cardoso 

Sales de Oliveira.

IV – Após, voltem-me conclusos.

Juizado da Infância e Juventude

Portaria

PORTARIA N. 05 DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a designação de servidores para comporem a comissão do 

processo seletivo para profissionais credenciadas da Justiça da Infância 

e Juventude, e dá outras providências.

O DIRIGENTE ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

– JIJ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Portaria n. 11/2015, 

do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso,

Considerando a publicação do Edital N. 001/2018/JIJ/DIR, com a finalidade 

de tornar público o processo seletivo para o credenciamento de pessoas 

físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia para atuar nas Varas 

Especializadas da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a 

comissão de análise dos documentos protocolados pelos candidatos e 

apuração das notas obtidas em razão dos documentos e títulos 

apresentados pelos candidatos, nos termos no Edital N. 001/2018/JIJ/DIR, 

de 15 de maio de 2018:

Karina Duarte Ferreira, Técnica Judiciária, mat. 8988, designada Gestora 

Administrativa 2,

Waldete Auxiliadora Duarte, Analista Judiciária, mat. 532, designada 

Gestora Administrativa 3,

Claudete Pinheiro da Silva Martins, Analista Judiciária, mat. 5919, 

designada Gestora Judiciária.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Cuiabá, 30 de maio de 2018.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

Juiz de Direito

Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 22934 Nr: 5279-92.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAURADY DA COSTA MARQUES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orivaldo Ribeiro - OAB:1276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 O Exequente manifestou pela extinção dos autos e a baixa dos gravames 

nos veículos penhorados no presente feito, alegando a quitação do débito 

pela executada.

Posto isso, julgo extinto o presente feito na forma do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, consequentemente, determino a baixa da 

restrição judicial dos veículos de fl. 44.

Em decorrência da extinção do presente feito e a baixa da restrição 

judicial dos veículos, resta prejudicado os embargos de declaração 

interposto pela executada.

Arquive-se, com baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 906-88.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranna Mara de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 72, da Lei n. 9.099/95, à 

ser realizada no dia 04.07.2018, às 10 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente e seus Advogados, caso possuam.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira
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 Cod. Proc.: 125458 Nr: 6414-49.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Representante Legal da Serget Comércio e Construções 

e Serviços de trânsito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Milas de Oliveira, Haroldo 

Assunção, Antonio Peres Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Victor Toshio Ono 

Cardoso - OAB:14051/MT, Jorge Aurelio Zamar Taques - OAB:4700, 

Rodrigo Leite da Costa - OAB:OAB/MT 20.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Augusto Martins 

- OAB:18059/MT

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE OS DRS. JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB/MT 4.700, DR. JOÃO VICTOR T. ONO CARDOSO - OAB/MT 

14.051 E DR. RODRIGUO LEITE DA COSTA - OAB/MT 20.362 (ADV. DO 

QUERELANTE - REPRESENTANTE LEGAL - SERGET COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA), PARA FORNECEREM 

O ENDEREÇO COMPLETO ATUALIZADO DOS QUERELADOS "HAROLDO 

ASSUNÇÃO" E "ANTONIO PERES PACHECO", NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, EM RAZÃO DO CONTIDO NA CERTIDÃO DE FOLHA N. 130/130V. É 

O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125458 Nr: 6414-49.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Representante Legal da Serget Comércio e Construções 

e Serviços de trânsito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Milas de Oliveira, Haroldo 

Assunção, Antonio Peres Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Victor Toshio Ono 

Cardoso - OAB:14051/MT, Jorge Aurelio Zamar Taques - OAB:4700, 

Rodrigo Leite da Costa - OAB:OAB/MT 20.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Augusto Martins 

- OAB:18059/MT

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE OS DRS. JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB/MT 4.700, DR. JOÃO VICTOR T. ONO CARDOSO - OAB/MT 

14.051 E DR. RODRIGUO LEITE DA COSTA - OAB/MT 20.362 (ADV. DO 

QUERELANTE - REPRESENTANTE LEGAL - SERGET COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA), PARA FORNECEREM 

O ENDEREÇO COMPLETO ATUALIZADO DOS QUERELADOS "HAROLDO 

ASSUNÇÃO" E "ANTONIO PERES PACHECO", NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, EM RAZÃO DO CONTIDO NA CERTIDÃO DE FOLHA N. 130/130V. É 

O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114667 Nr: 1771-82.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Valdonado Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB/MT 12.803 (ADV. DA VÍTIMA - JUDITE NASCIMENTO DA 

MATA), PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 

101. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias 

para a juntada do termo de declaração de encerramento deste 

procedimento, conforme informado às fls. 99. Findo o prazo sem qualquer 

manifestação da vítima, voltmem-me conclusos para sentença. Intime-se 

os advogados constituídos ao autos. Às providências. Cumpra-se." É O 

QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26058 Nr: 761-74.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG Mendes Comércio de Materias de 

Construção Ltda - ME, Celio Gomes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danieli Cristina Oshitani - 

OAB:6079, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - OAB:OAB/MT 9625/O, 

Rogério Caporosso e Silva - OAB:MT 6183, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913

 Intimo o(a) advogado(a) dos autores do fato CG Mendes Comércio de 

Materiais Para Construção e Célio Gomes Mendes para trazerem as 

testemunhas, independentemente de intimação, em audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 31-07-2018 às 14h, conforme defesa 

preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38396 Nr: 412-66.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LÂMINAS 

E COMPENSADOS LTDA, Neila Maria Semensato de Brida, Neivana 

Aparecida de Brida Vieira, Edilson Dege

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-0

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 099/2017 (fl. 66), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018 às 14h, (art. 

394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78, da Lei n. 9.099/95), quando, nos 

termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, será oportunizada a 

apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será ou não recebida 

a denúncia, momento em que, sendo possível, proceder-se-á proposta de 

suspensão condicional do processo, conforme dispõe o artigo 89, da Lei 

n. 9.099/95.Proceda-se a devida citação e intimação do(s) denunciado(s), 

mediante carta precatória, encaminhado cópia da presente denúncia, 

fazendo constar que deverá(ão) comparecer à audiência 

acompanhado(s) de advogado e com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).(...).Ciência ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL.Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência 

acerca do perdimento da madeira.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001423-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA ZATTAR FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001423-02.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NAZIRA ZATTAR FARIA 

REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de contrato c/c nulidade 

de cláusula abusiva, na qual se postula os pedidos de que se seja 

declarada nula a cláusula contratual de concessão do aumento 

exorbitante do valor mensal do plano de saúde da parte autora e 

determinada a abstenção da cobrança da cotaparticipação, e 

alternativamente a limitação da malfadada taxa ao patamar de 10% do 
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valor do plano mensal cobrado bem como condenar o requerido na 

restituição, em dobro, de todos os valores pagos indevidamente; 

restituição das despesas médicas no valor de R$1.300,00 desembolsado 

enquanto o plano está suspenso; seja ordenada a limitação a 10% do 

valor do plano a cobrança abusiva em faturas vindouras; e indenização 

por danos morais no montante de 40 salários mínimos. No termo de 

audiência de ID. 11582027 consta a informação acerca do falecimento da 

parte autora com juntada da respectiva certidão de óbito. A ação foi 

contestada. INTIME-SE a parte autora para se pronunciar sobre o 

interesse ou não no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Em 

caso positivo, ofertar impugnação à contestação com a respectiva 

regularização processual ou postular sua extinção pelo falecimento da 

sra. Nazira Zattar Faria. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA COSTA MARQUES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1002245-88.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MONICA DA COSTA 

MARQUES FREIRE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Tendo em vista a renúncia dos advogados da parte autora (ID. 13204490), 

SUSPENDE-SE o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias e 

DETERMINA-SE a intimação pessoal da requerente para que regularize a 

representação processual, sob pena de extinção. INDEFERE-SE o pedido 

de nomeação da Defensoria Pública para assisti-la, eis que a habilitação 

junto à instituição é providência que compete à parte e depende de 

comprovação da hipossuficiência. Cumprida a determinação ou certificado 

o decurso do prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001752-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001752-14.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, IBADE - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO Vistos, etc. 

Aguarde-se a decisão de mérito do Agravo interposto para que seja 

prolatada sentença. Juntado o acórdão, conclusos. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002294-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO)

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1002294-32.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GILMAR DIAS CARNEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

justificativa de ausência à audiência de conciliação apresentada pela parte 

autora, bem como determina-se sua intimação para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente impugnação à contestação. Após, conclusos para 

sentença. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001700-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CELSO GONCALVES 

REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos 

etc. Cuida-se de ação anulatória de registro de contrato social c/c 

indenização por danos morais em desfavor da JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – JUCEMAT objetivando seja: “declarado a 

nulidade do ato constitutivo da empresa GUARANI MADEIRAS LTDA, com 

inscrição no CNPJ/MF sob o n° 00.250.184/0001-4 – NIRE 5120055087, 

procedendo-se em definitivo o cancelamento/baixa do ato constitutivo,...” 

Consta nos autos que a sociedade foi constituída por dois sócios (ID. 

10785826, pág. 1), de forma que o pedido possui potencial para atingir a 

esfera jurídica de terceiro, o que determina a hipótese de litisconsórcio 

necessário. Assim, determina-se à parte autora que proceda a emenda da 

inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo o terceiro 

ALFREDO MONTEIRO e requeira a respectiva citação, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. Vindo ou não a 

emenda, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001632-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JACKELINE TRAGE LANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora e o representante legal do prestador 

para que proceda a apresentação da Nota Fiscal de acordo com a decisão 

de ID 9772673, uma vez o que valor da NF 2580 (ID 10145763) está 

superior ao bloqueado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002821-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA SOUZA GERALDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

GERONALDO MARTELLO FOSS OAB - 458.137.019-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 
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Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga,SENTENÇA, Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033418-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...) Em razão do exposto, RECONHECE-SE a perda 

superveniente do interesse processual, no que pertine ao pedido da 

obrigação de fazer e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

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. 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005465-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a demanda, e, de consequência, julga-se 

extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no artigo 

51 da Lei 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002238-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, por abandono da causa por mais de 30 

dias, julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

amparo no art. 485, III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 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: 0505638-83.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo, arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002468-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, dando-se cumprimento ao acórdão do 

Conflito de Competência, proferido pela Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso DECLARA-SE a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

IV, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação 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 
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do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001120-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE ATAYDE à audiência de conciliação 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a parte 

requerente ao pagamentos das custas processuais, por aplicação do 

Enunciado 28 do FONAJE. P.R.I. Cuiabá, 18 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: 1000196-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEMI ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT4264/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. 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. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000296-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA BEIGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, ausente a falta de interesse processual, 

JULGA-S EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, VI, do CPC. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9099/95 e 27, da Lei nº 

12153/09). P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002981-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREY THOMAZ ILITY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...)Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, Publicada no sistema PJe. Arquive-se, Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito ”OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505184-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO MAIOLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO de mérito, pela satisfação da obrigação de pagar, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se 

o beneficiário, conforme art. 450, § 3º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC. 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. Publicada PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003113-66.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EDIMIR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. EDIMIR DE OLIVEIRADA, aposentado em 21/08/2017, propôs 

a presente ação contra o Município de Cuiabá, almejando a conversão em 

pecúnia da licença prêmio em que acredita fazer jus, referente ao período 

de 1978/1983. Citado, a parte reclamada não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Contudo, não são aplicados 

os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 
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CPC/2015. Passa-se ao julgamento. Registra-se que a parte reclamante em 

sua peça inicial informa o valor em que acredita faz jus a titulo de 

conversão em pecúnia da licença prêmio, assim, rejeita-se a preliminar 

invocada pela parte reclamada, qual seja, de tratar de demanda ilíquida. É 

cediço que a licença prêmio gera o direito da conversão em pecúnia, por 

não ter usufruído durante o serviço público, em razão da aposentadoria, 

marco inicial para se contar o prazo prescricional. A propósito: RECURSO 

INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA 

PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA 

FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE 

PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO 

SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (MT RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Logo, não há em que se falar em prescrição, por ter a parte 

reclamante aposentado no ano de 2017, conforme consta no Id. 10675668 

- Pág. 1. A Lei Municipal nº 1.259/72, que em seu artigo 58 garantia o 

direito à conversão, verbis: Aplicam-se aos servidores públicos municipais 

as seguintes disposições: (...) II – Licença-Prêmio de três meses adquirida 

em cada período de cinco anos de efetivo exercício ao servidor público 

municipal, permitida sua conversão em espécie, mediante opção e 

requerimento do servidor. Ocorre que a Lei Complementar Municipal n.º 

093/2003 (Estatuto do Servidor Público – publicado na gazeta municipal nº 

637 de 04/07/03), em seu artigo 192, extingue o referido beneficio, 

vejamos: Art. 192 Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da 

vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença 

prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades 

penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, 

verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória 

advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis 

complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá 

(g.n.). (...) Art. 199 Esta Lei Complementar entra em vigor após a "vacatio 

legis" de 90(noventa) dias de sua publicação. Nota-se que a referida lei 

extinguiu, de forma expressa, a licença prêmio. Assim, é incontestável que 

não há direito adquirido a regime jurídico administrativo[1] , de forma que 

não é vedado sejam alteradas as regras durante a constância da relação 

laboral entre o servidor público e a Administração, ainda que esteja 

vinculado por liberalidade já que preencheu os requisitos próprios da 

aposentadoria. Porém, verifica-se que a parte reclamante adquiriu o direito 

em receber a licença prêmio do período quinquenal de 1978/1983, ou seja, 

antes da vigência da referida lei, e após a aposentadoria da parte 

reclamante, esta comprova que não utilizou ou gozou tal beneficio (id. 

10675660 - Pág. 1). Assim, consta nos autos: 1º) a certidão de vida 

funcional, a qual certifica que houve o deferimento da licença prêmio, e 

não há registro de gozo, referente ao quinquênio de 1978/1983 (Portaria 

SMA Nº 146/92); a ficha financeira da parte reclamante informando 

receber aposentadoria, com inicio do beneficio em 21/08/2017. Assim 

cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, não pode a lei 

revogadora superveniente suprimir o direito já adquirido, se o período 

aquisitivo se deu quando da vigência de norma permissiva. Segue 

jurisprudência, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

LICENÇA PRÊMIO DEFERIDA E NÃO USUFRUÍDA - DIREITO ADQUIRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.259/72 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - 

INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 93/03 - SERVIDOR 

APOSENTADO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O servidor tem direito 

adquirido ao gozo da licença prêmio quando deferida durante a vigência 

da Lei Municipal n. 1.259/72, época que ainda não havia sido revogada 

pela Lei Complementar n. 93/03. É cabível a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio adquirida antes da passagem do servidor para inatividade e 

não usufruída em momento próprio, tendo em vista o princípio da vedação 

do enriquecimento sem causa. (TJMT Apelação / Remessa Necessária 

79298/2009, DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/02/2010, Publicado no DJE 08/03/2010) 

Ademais, a conversão do valor do período não usufruído de 

licença-prêmio é devido, sob pena de enriquecimento sem causa do 

Município. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 

Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a 

conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, 

que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como 

tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em 

verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial 

calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da 

Administração. (...)(STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1.486.857/RS, 

relator Ministro Humberto Martins, DJe 10/12/2014) g.n.. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL. REGISTRO DA 

APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. A Corte Especial do 

STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à conversão em pecúnia das 

licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas para a contagem do tempo 

de serviço origina-se do ato de aposentadoria (...) (no mesmo sentido: 

AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016) g.n. O valor 

da indenização da licença prêmio tem como base a remuneração do 

servidor, devendo no caso concreto considerar os vencimentos da parte 

reclamante do mês anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata 

de mera conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização 

e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu 

descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, 

Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando 

de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014) Posto isto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a titulo de licença prêmio do período 

quinquenal de 1978/1983, três meses de vencimentos, considerando o 

percebido no mês anterior a propositura da ação, sem incidência do 

imposto de renda, como dispõe a súmula 136 do STJ, e acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção 

monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da execução ao teto dos 

Juizados Especiais. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Intime-se a parte reclamante para juntar 

aos autos, a ficha financeira referente ao mês anterior à propositura da 

ação, bem como a planilha de cálculo, para fins de execução. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicado no sistema PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO 

CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 

APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE 

FINANCEIRA. LEI COMPLEMENTAR 43/1992 DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE 

REAJUSTE DE VANTAGEM INCORPORADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

NÃO CONHECIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, 

conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da 

decisão embargada. II – Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste 

direito adquirido de servidor público à permanência do regime legal de 

reajuste de vantagem incorporada. III – Embargos de divergência não 

conhecidos. (RE 239451 EDv, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 

DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002937-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA BELLAVER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002937-87.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ADALGISA BELLAVER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Cuida-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual se pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o 

total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos 

servidores professores, juros e correção por atraso no pagamento das 

férias de 30 (trinta) dias e férias integrais e proporcionais, bem como 

indenização por danos morais. A parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. - DA PRESCRIÇÃO Sobre o tema, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do 

Verbete nº 85 da Súmula dos Julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. 

As pretensões versam sobre férias do período de 2011 a 2016, sendo a 

ação proposta em 25/10/2017. Deste modo, considerando o pedido e a 

data da propositura da ação, RECONHECE-SE em parte, a prejudicial de 

mérito, declarando prescritos os pedidos referentes aos períodos 

anteriores a 25/10/2012, sendo a presente ação extinta parcialmente, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. - DO MÉRITO 

A parte autora relata que é professora aposentada da rede estadual e o 

regime jurídico destes prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias, porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a 

incidência do terço constitucional. A Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 

050/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, 

nestes termos: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo 

exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 

(quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; 

(Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano 

letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02) 

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de 

acorda com a escala de férias. § 1º Os Profissionais da Educação Básica 

em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias 

anuais, conforme escala. § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer 

falta ao serviço. § 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por 

absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da 

Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) 

da remuneração, correspondente ao período de férias. (g.n.) A respeito 

dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o 

pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. 

Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR 

À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS 

DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) No mesmo sentido: 

Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial não há que se falar 

em afronta a Súmula Vinculante 37. (Rcl 19639 AgR, Relator(a): Min. 

ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Nas 

fichas financeiras juntadas pela parte autora, de fato, não há descrição do 

pagamento dos períodos retros, ao passo que o requerido não trouxe 

outra prova apta a desconstituir tais informações. Desse modo, com 

esteira na jurisprudência do TJMT, faz jus à parte autora ao recebimento 

do terço constitucional sobre os 45 dias de férias prevista dos anos de 

2012 a 2016, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na parte 

dispositiva. Diante do exposto, ACOLHE-SE a prescrição dos pedidos 

referente ao período anterior a 25/10/2012; e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido no pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias 

anuais de férias referente ao período aquisitivo de 25/10/2012 a 2016, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, de correção monetária pelo mesmo índice até 

25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002939-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE OLIVEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002939-57.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA DE OLIVEIRA BRAZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Cuida-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual se pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o 

total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos 

servidores professores, juros e correção por atraso no pagamento das 

férias de 30 (trinta) dias e férias integrais e proporcionais, bem como 

indenização por danos morais. A parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. - DA PRESCRIÇÃO A jurisprudência é 

pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito 

em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos 

do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do Verbete nº 

85 da Súmula dos Julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. As 

pretensões versam sobre férias do período de 2011 a 2016, sendo a ação 
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proposta em 25/10/2017. Deste modo, considerando o pedido e a data da 

propositura da ação, RECONHECE-SE em parte, a prejudicial de mérito, 

declarando prescritos os pedidos, referente aos períodos anteriores a 

25/10/2012, sendo a presente ação extinta parcialmente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. - DO MÉRITO A parte 

autora relata que é professora aposentada da rede estadual e o regime 

jurídico destes prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, 

porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a 

incidência do terço constitucional. A Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 

050/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, 

nestes termos: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo 

exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 

(quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; 

(Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano 

letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02) 

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de 

acorda com a escala de férias. § 1º Os Profissionais da Educação Básica 

em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias 

anuais, conforme escala. § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer 

falta ao serviço. § 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por 

absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da 

Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) 

da remuneração, correspondente ao período de férias. (g.n.) A respeito 

dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o 

pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. 

Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR 

À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS 

DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) No mesmo sentido: 

Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial não há que se falar 

em afronta a Súmula Vinculante 37. (Rcl 19639 AgR, Relator(a): Min. 

ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Nas 

fichas financeiras juntadas pela parte autora, de fato, não há descrição do 

pagamento dos períodos retros, ao passo que o requerido não trouxe 

outra prova apta a desconstituir tais informações. Desse modo, com 

esteira na jurisprudência do TJMT, faz jus à parte autora ao recebimento 

do terço constitucional sobre os 45 dias de férias prevista dos anos de 

2012 a 2016, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na parte 

dispositiva. Diante do exposto, ACOLHE-SE a prescrição dos pedidos 

referente ao período anterior a 25/10/2012; e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido no pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias 

anuais de férias referente ao período aquisitivo de 25/10/2012 a 2016, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, de correção monetária pelo mesmo índice até 

25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002949-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ANA CAMINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002949-04.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARISTELA ANA CAMINEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Cuida-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual se pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o 

total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos 

servidores professores, juros e correção por atraso no pagamento das 

férias de 30 (trinta) dias e férias integrais e proporcionais, bem como 

indenização por danos morais. A parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. - DA PRESCRIÇÃO A jurisprudência é 

pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito 

em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos 

do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do Verbete nº 

85 da Súmula dos Julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. As 

pretensões versam sobre férias do período de 2011 a 2016, sendo a ação 

proposta em 25/10/2017. Deste modo, considerando o pedido e a data da 

propositura da ação, RECONHECE-SE em parte, a prejudicial de mérito, 

declarando prescritos os pedidos, referente aos períodos anteriores a 

25/10/2012, sendo a presente ação extinta parcialmente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. - DO MÉRITO A parte 

autora relata que é professora aposentada da rede estadual e o regime 

jurídico destes prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, 

porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a 

incidência do terço constitucional. A Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 

050/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, 

nestes termos: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo 

exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 

(quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; 

(Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano 

letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02) 

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de 

acorda com a escala de férias. § 1º Os Profissionais da Educação Básica 

em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias 

anuais, conforme escala. § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer 

falta ao serviço. § 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por 

absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da 

Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) 

da remuneração, correspondente ao período de férias. (g.n.) A respeito 

dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de 
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Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o 

pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. 

Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR 

À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS 

DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) No mesmo sentido: 

Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial não há que se falar 

em afronta a Súmula Vinculante 37. (Rcl 19639 AgR, Relator(a): Min. 

ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Nas 

fichas financeiras juntadas pela parte autora, de fato, não há descrição do 

pagamento dos períodos retros, ao passo que o requerido não trouxe 

outra prova apta a desconstituir tais informações. Desse modo, com 

esteira na jurisprudência do TJMT, faz jus à parte autora ao recebimento 

do terço constitucional sobre os 45 dias de férias prevista dos anos de 

2012 a 2016, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na parte 

dispositiva. Diante do exposto, ACOLHE-SE a prescrição dos pedidos 

referente ao período anterior a 25/10/2012; e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido no pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias 

anuais de férias referente ao período aquisitivo de 25/10/2012 a 2016, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, de correção monetária pelo mesmo índice até 

25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504238-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO VIVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

0504238-97.2015.8.11.0001 REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO VIVI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. O embargante alega contradição e omissão alegando que: 

“não foi citado para a audiência inicial de id nº 7239193 e 7239199.” 

Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer omissão ou 

contradição na decisão, pois o embargante foi devidamente intimado para 

audiência de conciliação, através do seu advogado, tal qual, como ocorreu 

para primeira audiência, conforme infere-se na aba de expedientes: 

“intimação (280703) Expedição eletrônica (20/02/2017 11:49:51); SIDNEY 

BERTUCCI registrou ciência em 06/03/2017 16:21:17.” Assim, verifica-se 

que os embargos de declaração foram interpostos com a finalidade de 

modificar a sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, 

especialmente porque não resta evidenciado qualquer dos elementos 

elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. É cediço, pois, que 

os embargos declaratórios visam postular o aclaramento de obscuridade, 

contradição ou omissão da sentença, o que não é o caso nos presentes 

autos. Já na hipótese de eventual alegação de error in judicando, o 

reexame da matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos 

embargos de declaração. Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publicada no 

sistema Pje. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001043-76.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO LOPES 

DOS REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação judicial proposta por CARLOS ALBERTO LOPES DOS 

REIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando “a 

procedência total da presente ação determinando a promoção imediata do 

autor para o posto de capitão e sucessivamente, no mesmo ato para o 

posto de major da PMMT, bem como seja julgada procedente a presente 

demanda para determinar que o réu indenize o autor pelos danos morais 

sofridos, pela recusa injustificada de cumprir a r. decisão administrativa 

em comento, causando sérios prejuízos ao autor, fixando essa 

indenização no valor de R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e 

vinte reais).” Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Observa-se 

ainda que, a realidade fática impede a imposição da multa do artigo 334, 

parágrafo 8º, do CPC, àquele que deixa de comparecer em audiência de 

conciliação, uma vez que as ações versam sobre direito público de restrita 

possibilidade de autocomposição. Rejeita-se a tese da prescrição, pois, 

em que pese o requerente ter passado para inatividade em 2010, foi 

protocolado o processo judicial PJe nº 0501295-44.2014.8.11.0001, em 

2014, o que interrompeu o prazo prescricional quinquenal. A controvérsia 

a ser analisada se limita a apurar se assiste à parte requerente o direito à 

progressão na carreira militar de 1º Tenente para Capitão e de Capitão 

para Major em razão da alteração da nota do TCC apresentado no Curso 

CHOA/EPM/2004. Extrai-se da Ata de Conclusão do CHOA/EPM/2004 

publicada no Boletim do Comando Geral nº 2.584 de 24/08/2004, juntada 

no ID. 6702288, pág. 2, que o requerente ficou classificado no 46ª lugar, 

com média 8,535 (oito vírgula quinhentos e trinta e cinco). Inconformado, 

solicitou providências junto à administração pública, sendo instaurada 

sindicância administrativa através da Portaria nº 001/SIND/CCDP/05. O 

requerente alega que a administração não tomou as devidas providências, 
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motivo pelo qual protocolou a ação PJe nº 0501295-44.2014.8.11.0001, 

que foi julgada procedente no seguinte sentido: “...JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para declarar nula a nota atribuída pela comissão julgadora 

do TCC do Curso de Oficiais Administrativos e Especialistas 

(CHOA/EPM/2003/2004) à parte requerente na primeira apresentação do 

trabalho, restando como nota somente àquela atribuída quando da 

segunda apresentação e determinar ao Estado de Mato Grosso que 

reclassifique o autor no Curso de Oficiais Administrativos e Especialistas 

(CHOA/EPM/2003/2004), conforme a nota atribuída na segunda 

apresentação. Por fim, em razão da reclassificação que proceda às 

promoções eventualmente preteridas em razão da colocação obtida no 

Curso.” Verifica-se no PJe nº 0501295-44.2014.8.11.0001, ID. 4463153, 

págs. 16 a 19, que foi efetuada a alteração da nota de 0,01 (um 

centésimo) para 10,00 (dez) e realizada a retificação da Ata de 

Encerramento do Curso CHOA/EPM/2004 no dia 06/09/2016, passando o 

requerente a ocupar a 38ª colocação, com média de 8,714 (oito vírgula 

setecentos e quatorze). Em razão disso, o requerente que havia 

alcançado a patente de 1º Tenente somente no dia 05/09/2009, através do 

Decreto nº 2.115/2009, publicado no D.O. 25145 de 24/08/2009, teve 

reconhecido o direito à promoção pelo critério de “Ressarcimento de 

Preterição” ao posto de 1º Tenente a contar de 25/12/2008, conforme se 

extrai do D.O. nº 26.959 de 10/02/2017, juntado no ID. 6833247. O Estado 

esclareceu que o requerente passou para inatividade ocupando a 

graduação de PRIMEIRO TENENTE, através do ATO N° 445/2010, publicado 

no D.O. nº 25248 de 27/01/2010, e para ser novamente promovido deveria 

estar na ativa e atender os requisitos das novas patentes. A Lei nº 

3.604/1974 (Lei de Promoção de Oficiais) vigente à época determinava: 

“Artigo 12 – Não há promoção de Oficial PM por ocasião de sua 

transferência para a reserva remunerada ou reforma. Artigo 13 - Para ser 

promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é 

indispensável que o Oficial PM esteja incluído no Quadro de Acesso. 

Artigo 14 - Para ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o Oficial 

PM satisfaça os seguintes requisitos essenciais, estabelecidas para cada 

posto: a) Condições de acesso: I) interstício; II) aptidão física; e III) as 

peculiares a cada posto dos diferentes Quadros. b) Conceito profissional; 

e c) Conceito moral. Parágrafo único - A regulamentação da presente lei 

definirá e discriminará as condições de acesso e os procedimentos para a 

avaliação dos conceitos profissional e moral. ” O Decreto nº 2.458/1975, 

que regulamentou a Lei 3.604/74, dispôs no art. 6º sobre o tempo mínimo 

de permanência em cada posto para fins de ingresso no Quadro de 

Acesso, vejamos: “Art 6º Interstício, para fim de ingresso em Quadro de 

Acesso, é o tempo mínimo de permanência em cada posto, nas seguintes 

condições: (...) - Primeiro-Tenente PM ................36 (trinta e seis) meses - 

Capitão PM ........................48 (quarenta e oito) meses” O citado decreto 

também previa a necessidade de participação em cursos para fins de 

acesso aos diferentes postos da carreira, vejamos: “Art. 9º Cursos, para 

fins de ingresso em Quadro de Acesso, são os que habilitam o oficial PM 

ao acesso aos diferentes postos da carreira, nas seguintes condições: I - 

Curso de Formação - para acesso aos postos de 2º Tenente PM, 1º 

Tenente PM e Capitão PM, ressalvados os casos previstos no Dec. 66 

862, de 08 Jul 70 (R-200); II - Curso de Aperfeiçoamento de oficiais PM, 

feito em outra Polícia Militar – para promoção aos postos de Major PM, 

Tenente-Coronel PM e Coronel PM, ressalvados os casos previstos no 

Dec. 66 862 de 08 Jul 70 (R-200).” Ou seja, para alcançar a patente de 

Capitão e, posteriormente de Major, o requerente que teve reconhecido o 

direito à promoção pelo critério de “Ressarcimento de Preterição” ao posto 

de 1º Tenente a contar de 25/12/2008, teria que permanecer na ativa e 

cumprir com o interstício temporal, participar dos cursos e preencher os 

demais requisitos necessários à promoção. Assim, de todo lado que olhe, 

não se vislumbra, em razão da preterição no CHOA/EPM/2004, qual teria 

sido o real prejuízo do requerente, eis que não comprovou que possuía os 

demais requisitos imprescindíveis às almejadas promoções. Alega o 

requerente que sofreu danos morais em razão da recusa injustificada do 

Estado em cumprir decisão administrativa de reclassificação após 

aplicação da nota 10,00 no TCC do CHOA/EPM/2004, impedido-o de 

progredir na carreira militar. Nessa linha de raciocínio parece que as 

almejadas promoções dependiam única e exclusivamente da nota final do 

TCC, o que não é verdade, pois, segundo exposto anteriormente, haviam 

inúmeros outros requisitos a serem satisfeitos. Assim, não há que se falar 

em indenização moral por suposta preterição quando o requerente não 

comprova que atendeu aos demais requisitos previstos na legislação 

vigente para fins de graduação de patente. Resta evidente que, se o autor 

não tem direito à patente de Capitão, não tem direito a receber qualquer 

indenização por danos morais por absoluta ausência dos requisitos da 

responsabilidade civil. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003197-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1003197-67.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALPHAVILLE BUFFET LTDA - 

EPP REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência que a parte 

autora não se fez representar na sessão de conciliação pelo empresário 

individual ou sócio dirigente. É cediço que no sistema dos Juizados 

Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência é 

obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que 

a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 141 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que: 

"A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem 

ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou 

pelo sócio dirigente." Já o Enunciado 01 da Fazenda Pública estabelece 

que: “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que 

couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, nos Juizados Especiais, somente em hipóteses 

especialíssimas, quais sejam, aquelas que a própria lei confere a 

possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Há, 

ainda, a sanção pela contumácia, conforme o prescreve o Enunciado 

FONAJE 28: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Ante o 

exposto, face à ausência da representante legal da parte autora 

ALPHAVILLE BUFFET LTDA – EPP à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002588-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/O (ADVOGADO)

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT0015935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002588-84.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LEILA CORREA FERRAZ 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 
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FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. O Enunciado 90 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que 

referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1023709-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLLER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1023709-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COLLER COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação anulatória de 

débito fiscal c/c pedido de tutela antecipada objetivando o reconhecimento 

da prescrição e, por consequência, seja anulado o crédito tributário de 

ICMS descrito no DAR nº 999/03.819.508-50 emitido em 28/06/2011. A 

tutela antecipada foi indeferida. Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Observa-se ainda que, a realidade fática impede a imposição da multa do 

artigo 334, parágrafo 8º, do CPC, àquele que deixa de comparecer em 

audiência de conciliação, uma vez que as ações versam sobre direito 

público de restrita possibilidade de autocomposição. Do conjunto 

probatório trazido pelas partes é possível constatar a exação de ICMS 

através do DAR nº 999/03.819.508-50 de 28/06/2011, com vencimento 

para 20/07/2011. O requerente alega que desavisadamente parcelou o 

débito tributário, que entende prescrito, uma vez que decorrido o lapso 

temporal de 5 (cinco) anos entre sua constituição (2011) e a causa 

suspensiva de exigibilidade (2017). O requerido, por sua vez, noticiou a 

existência de processo administrativo tributário PAT nº 5057198/2012, que 

transcorreu de 05/03/2012 a 05/03/2014, como causa suspensiva do 

prazo prescricional. O requerente, em sede de impugnação, informou 

desconhecer o citado PAT e alegou nulidade em razão da ausência de 

poderes da outorgada, que o representou para interpor recursos. O art. 

151 do Código Tributário Nacional elenca as causas de suspensão do 

crédito tributário e, por consequência, do prazo prescricional, vejamos: 

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III- as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo;...” Deste modo, conclui-se que a interposição do 

recurso administrativo tributário suspendeu a contagem do prazo 

prescricional no período de 2012 a 2014, não tendo transcorrido o lapso 

temporal de cinco anos, não há como prosperar a pretensão da parte 

autora. Assim como não se vislumbra qualquer vício na representação 

jurídica, notadamente diante da procuração juntada no ID. 10630871, pág. 

3, na qual consta a expressa autorização do requerente à outorgada para 

interposição de recursos. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 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 

Sistema Pje. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001291-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSALIA DE O F DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001291-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BEATRIZ ROSALIA DE O F 

DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000969-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEGRA RESTAURANTE E GRILL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000969-33.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ALLEGRA RESTAURANTE E 

GRILL LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 38, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009, 

deixo de exarar o relatório. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal 

proposta por ALLEGRA RESTAURANTE E GRILL em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, vindicando a procedência do pedido 

“determinando-se a anulação do débito fiscal, procedendo-se as baixas 

de praxe, tomando as devidas providencias para excluir da SEFAZ/MT os 

lançamentos objeto dos autos e os vindouros, permitindo assim a baixa 

definitiva da inscrição estadual”. Em breve síntese, a empresa requerente 

sustenta que encerrou suas atividades empresariais no ano de 2010, 

contudo, teria sido surpreendida pelos lançamentos de débitos relativos ao 

TACIN, referente ao período compreendido entre 2011 e 2015. A liminar foi 
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parcialmente deferida. Citado, o Requerido apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. Para o adequado deslinde da lide, impende 

ressaltar que a controvérsia a ser analisada se limita a apurar se assiste à 

parte requerente o direito de afastar a cobrança da taxa de segurança 

pública pela utilização do serviço de extinção de incêndio, sob o 

argumento de ausência de fato gerador, uma vez que a empresa 

Requerente não mais exerce atividade, portanto, não haveria a incidência 

da mencionada taxa. Inicialmente cabe destacar que, em se tratando de 

Taxa de Segurança Contra Incêndio, é devida ante “a utilização efetiva ou 

potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do 

Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à 

disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não”, art. 100, da Lei n°. 

4.547/82 com nova redação dada pela Lei n°. 9.067/2008. A interpretação 

que se extrai desse dispositivo é a de que para a instituição de taxa pela 

Administração Pública exige-se que o serviço prestado ou colocado à 

disposição do contribuinte esteja em funcionamento e que possa ser 

particularizado, permitindo que se identifique e que se avalie a parcela 

utilizada individualmente pela pessoa ou grupo de pessoas. Nesse esteio, 

analisando detidamente o esboço fático aliado à documentação carreada 

ao feito eletrônico pela parte reclamante, restou plenamente comprovado 

que a empresa se encontra fechada desde 2010, de modo que não é 

possível, a partir de tal data, o reconhecimento do fato gerador. Em sede 

de contestação, o Estado de Mato Grosso alega que a “AUTORA EM 

NENHUM MOMENTO COMPROVOU que comunicou à SEFAZ o 

encerramento de suas atividades, tampouco protocolizou requerimento 

solicitando a BAIXA junto a esse órgão estadual, tal como já fez junto à 

UNIÃO, MUNICÍPIO e JUCEMAT.”. Em que pese a requerente não tenha 

comprovado fato desconstitutivo da afirmação estatal, quanto a ausência 

de regular comunicação de encerramento das atividades, se verifica que 

efetivamente a parte autora se encontrava na inatividade nos períodos 

relativos aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. É de se 

ressaltar que a ausência de comunicação do encerramento das atividades 

embora constitua uma irregularidade sancionável por outros meios, não 

autoriza no caso concreto a cobrança da Taxa de Segurança Contra 

Incêndio já que lhe falta o fato gerador. A propósito: Ementa: RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - TAXA DE FICALIZAÇÃO 

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL - PROVA DOCUMENTAL 

CONTUNDENTE - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR - EXAÇÃO INDEVIDA 

- ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - 

CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DESÍDIA NA 

COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. 1. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de 

Localização e Funcionamento (TFLF) é a atividade de fiscalização do 

cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo 

urbano, segurança, ordem ou tranquilidade pública e o controle a que se 

submete qualquer pessoa natural ou jurídica, em razão da localização, 

instalação ou funcionamento de qualquer atividade no Município (art. 150, 

do Código Tributário do Município de Contagem). 2. Comprovado nos autos, 

de modo cabal e inconteste, que a filial da empresa executada, situada no 

Município de Contagem, encontrava-se desativada nos exercícios 

financeiros objeto da tributação, o acolhimento dos embargos a extinção 

do feito executivo é medida que se impõe. 3. À luz do princípio da 

causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar 

os ônus de sucumbência. 4. Recurso parcialmente provido. TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10079120042399001 MG (TJ-MG)- Data de publicação: 

23/08/2013). G.n. Evidencia-se que a taxa que teria originado o débito, nos 

termos do art. 78, do CTN, e do art. 145, inciso II, da Constituição Federal, 

é tributo cujo fato gerador se configura por uma atuação estatal 

específica, que pode consistir no exercício regular do poder de polícia ou 

na prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou 

postos a disposição do sujeito passivo da relação tributária. Nesse 

enfoque, uma vez encerrada as atividades das empresas autoras, elas 

não poderiam usufruir dos serviços públicos praticados posteriormente, 

daí porque se dessume a inocorrência da hipótese de incidência do tributo, 

por ausência de fato gerador. Destaca-se, ainda, que o Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 643.247, com 

repercussão geral, entendeu pela inconstitucionalidade da “taxa de 

combate a incêndio”, por se tratar de serviço público indivisível, usufruído 

por qualquer cidadão, não passível, por isso, de individualização, não se 

sujeitam à taxa. Assim, em vista disso, os Estados e os Municípios não 

podem cobrar a “taxa” de incêndio, em face da flagrante 

inconstitucionalidade da exação, reconhecida definitivamente pelo 

Supremo Tribunal Federal - STF. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida, e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

para DECLARAR a nulidade dos lançamentos/débitos referentes à TACIN 

contida nas Notificações de Lançamento ns. 0003667852011; 

253386/337/68/2012, 435033/337/68/2013, 262919/337/68/2014, 

427281/337/68/2014 e 58395/337/68/2016, e por consequência determinar 

a baixa dos respectivos registros, no prazo de 30 dias. Por conseguinte, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

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. Publique-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002065-72.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DEONICE ROSA KREFTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme art. 38, 

da Lei nº 9.099/95, c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009, deixa-se de exarar 

o relatório. Passa-se ao julgamento. Trata-se de “Ação de Repetição de 

Indébito” proposta por DEONICE ROSA KREFTA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, vindicando a procedência “da presente ação, 

declarando-se a inexigibilidade do pagamento efetuado e como 

consequência, seja restituído o valor pago pela autora, a Fazenda do 

Estado”. Em breve síntese, a autora assevera ter solicitado pedido de 

usufruto de um terreno que está em nome da filha menor de idade, o que 

fez por meio do processo administrativo perante a SEFAZ gerou uma GIA 

nº 58818 do processo nº. 5770246-2013 e boleto bancário, que foi 

devidamente pago. Posteriormente, pediu desistência do pedido de 

usufruto do imóvel em questão, sob alegação que teria que entrar com 

ação contra a filha. Desta forma, vindica a restituição dos valores 

recolhidos a título de ITCD. Para o adequado deslinde da lide, impende 

ressaltar que a controvérsia a ser analisada se limita a apurar se assiste à 

parte requerente o direito a restituição do valor pago a título de ITCD. 

Vê-se, de um lado, a prova do pagamento da GIA ITDC, o que foi realizado 

de modo legal e regular, diante de uma atividade administrativa. No entanto, 

em que pese a parte autora ter mencionado sobre a desistência do 

usufruto, não há qualquer prova que corrobore essa desistência e/ou sua 

comunicação e formalização junto ao ente público. É cediço, nos termos 

do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, “...O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito...” (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa 

Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 

754). Portanto, no caso, o autor não logrou êxito em demonstrar seu direito 

à restituição do valor pago pelo ITCD. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 
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pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicado no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY MARQUES DE AQUINO (REQUERENTE)
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ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000171-61.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELINEY MARQUES DE AQUINO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). ELINEY MARQUES DE AQUINO propôs a ação em desfavor 

do Município de Cuiabá consubstanciada em contratos temporários 

sucessivos para exercer a função de Cozinheira junto ao Hospital Júlio 

Muller no período de 01 de agosto de 2013 a 14 de março de 2015, 

objetivando o recebimento FGTS e multa de 40%, férias e o respectivo 

terço proporcionais, 13º salário proporcional, aviso prévio, bem como 

anotação na CTPS. Citada, a parte reclamada não compareceu na 

audiência, mas apresentou a contestação. Ocorre que não são aplicados 

os efeitos da revelia em face da indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao 

julgamento. I – DAS NULIDADES II – DO MÉRITO É cediço que os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: 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: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, 

verifica-se que trata de norma especifica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, como pretendido pela parte reclamante, até porque se trata 

in casu de relação jurídico administrativa[1], sendo, portanto, improcedente 

o pedido de multa de 40%, aviso prévio e anotação em carteira, por versar 

sobre direito tipicamente celetista e os demais pedidos por se aplicar ao 

caso a nulidade contratual. No mais, resta observar que aplica ao 

Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores 

Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 4.424/2003 - Autoriza o Chefe do 

Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo 

Determinado, senão vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração 

Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) 

Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias 

remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se 

o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo. (g.n.) 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Vê-se que a contratação temporária se enquadra na 

legislação municipal, porque, a prestação de serviços temporários não 

extrapola o prazo máximo de 04 (quatro) anos estabelecido pela legislação 

vigente. Compulsando os autos, consta o contrato temporário do ano de 

2013 informando o período de labor de 01/08/2013 a 22/07/2015 (id. 

4648404) e fichas financeiras (id. 4648256 e 4648397 – pag. 5/9). 

Extrai-se das fichas financeiras o pagamento das férias integrais, 

proporcionais e seus terços constitucionais, cumulado com a 

comprovação de pagamento da verba rescisória pela parte reclamada e, 

por consequência, não há em que se falar em nulidade dos contratos 

pactuados entre as partes e nem recebimento do FGTS, bem como é 

improcedente os demais pedidos. Dessa forma, vigem as regras gerais da 

contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei 

autorizadora do ente público contratante e nas regras do contrato, 

pontuando no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, o direito do 

contratado em receber às férias remuneradas, inclusive 1/3 e 13º salario, 

além do salário. No que pertine a indenização por danos morais, há de 

registrar que a parte reclamante tinha pleno conhecimento da situação na 

qual estava inserida, durante todo o período em que permaneceu 

contratada, ou seja, de que seu vínculo com a Administração tinha caráter 

meramente temporário e que as contratações por tempo determinado, 

celebradas pela Administração, quando já vigente a CF/88, têm caráter 

precário e submetem-se à regra do art. 37, IX, da Carta Política, o que 

significa que ainda que houvesse a nulidade do contrato por haver 

prorrogações sucessivas, ainda que por longo período, não tem o condão 

de transmudar o vínculo administrativo originário. Assim, para que seja 

configurado o dever de indenizar, mister a presença concomitante dos 

requisitos norteadores da responsabilidade civil, quais sejam, a existência 

de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre os dois 

primeiros fatores, ocorre que não foi comprovado o dano, no que pertine 

ao suposto abalo emocional e psicológico, a fim de configurar a 

indenização almejada, e o não pagamento das verbas em que a parte 

reclamante faz jus, por si só não enseja indenização. Ademais, é cediço 

que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015, portanto 

alegando o dano sofrido, cumpre que as demonstre através da 

apresentação de documentos necessários para o julgamento de seu 

processo, o que não o fez. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos, no que pertine ao adiantamento salarial e 

terço constitucional, com reflexo no recolhimento de oito por cento do 

FGTS, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 
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recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Precedente: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O fato de o contrato 

de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de 

sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu 

caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua 

sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, 

estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).

(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a 

multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da 

CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente 

celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
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Processo Número: 1002135-89.2017.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002135-89.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RAQUEL SEABRA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. A parte autora ingressou com ação 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO requerendo sua nomeação e 

posse para o cargo de Professor da Educação Básica - Nível 

Superior/História, Pólo/Município Confresa, referente ao concurso regido 

pelo Edital nº 004/2009/SAD-MT. Argumenta que está classificada na 7ª 

colocação, e foram ofertadas 2 vagas no edital para o polo de Confresa. 

Sustenta deter direito à nomeação em razão da nomeação da 6ª 

classificada e diversas contratações temporárias realizada pela 

administração pública para o exercício de função, ínsita ao cargo para o 

qual fora classificado no período de vigência do concurso. A liminar foi 

indeferida. Citado, o requerido apresentou defesa, mas não compareceu 

na audiência de conciliação. Inobstante o não comparecimento dos 

requeridos à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Na contestação o réu argui preliminar de 

impossibilidade do pedido sob alegação que o prazo de validade do 

certame expirou em 17/08/2014. A preliminar se confunde com o mérito, de 

modo que será julgada na apreciação do mérito. Passa-se a apreciação A 

parte autora defende que a contratação precária em detrimento da 

nomeação dos aprovados integrantes do cadastro de reserva constitui 

indevida preterição a ser rechaçada pelo Judiciário. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente foi classificada no certame fora 

do número de vagas. Nessa condição o candidato integra o cadastro de 

reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a 

Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a 

possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente a ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera 

expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe 

os aprovados dentro do número de vagas do concurso. Verifica-se que o 

Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral à seguinte tese: “O 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, 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.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou 

contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar 

Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux – Dje n.º 251 – 

divulgado em 14/12/2015). (G.N.) O pedido deduzido nos presentes autos 

não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima 

transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. Assim, não estão 

presentes as condições que o STF impõe para convalidar a expectativa de 

direito em direito subjetivo a nomeação, de forma que se apresenta 

indevida a intromissão do Poder Judiciário em ato discricionário, que não 

se mostre abusivo ou ilegal. Além disso, conforme informado pela 

Administração o prazo de validade do concurso expirou em 17/08/2014, 

antes, portanto, do ingresso da parte autora com a presente ação 

(09/08/2017), o que coroa a impossibilidade de acolhimento do pleito. 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicado no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002891-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA PACITO TORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002891-98.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELISSANDRA PACITO 

TORALES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. A 

parte autora ingressou com ação em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO requerendo sua nomeação e posse para o cargo de Professor 

da Educação Superior, área de Fitotecnia do campus Universitário de Nova 

Xavantina/MT referente ao concurso regido pelo edital nº 01/2013 

UNEMAT. Argumenta que está classificado no cadastro de reserva (9ª 

posição) do concurso, que previa 5 (cinco) vagas, dos quais foram 

convocados 8 aprovados, sendo que ainda há vagas disponíveis que se 

encontram atualmente ocupadas por servidores temporários, contratados 

pelo requerido, o que lhe asseguraria direito à nomeação. A liminar foi 

indeferida. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A parte 

autora defende que a contratação precária em detrimento da nomeação 

dos aprovados integrantes do cadastro de reserva constitui indevida 

preterição a ser rechaçada pelo Judiciário. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente foi classificada no certame fora do 

número de vagas. Nessa condição o candidato integra o cadastro de 

reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a 

Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a 
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possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente a ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera 

expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe 

os aprovados dentro do número de vagas do concurso. No caso dos 

autos a parte se diz preterida em razão de alegadas contratações 

temporárias para o exercício do cargo. Verifica-se que o Supremo Tribunal 

Federal atribuiu repercussão geral à seguinte tese: “O surgimento de 

novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, 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.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou 

contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar 

Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux – Dje n.º 251 – 

divulgado em 14/12/2015). (G.N.) O pedido deduzido nos presentes autos 

não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima 

transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. Ademais, inexistem 

provas que comprovem o alegado de que houve a nomeação temporária 

em detrimento dos aprovados nas vagas estabelecidas no concurso. 

Assim, não estão presentes as condições que o STF impõe para 

convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação, de 

forma que se apresenta indevida a intromissão do Poder Judiciário em ato 

discricionário, que não se mostre abusivo ou ilegal. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003015-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003015-81.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO JOSE SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais objetivando a fixação de 

danos morais e emissão de novas certidões de crédito, devidamente 

atualizadas. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou defesa. Inobstante o não comparecimento do 

requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Passa-se à apreciação do mérito. Rejeita-se a 

preliminar de coisa julgada suscitada, eis que não há identidade entre os 

pedidos. Os pedidos formulados nas duas ações são claramente distintos, 

podendo haver, no máximo, uma relação de prejudicialidade entre algumas 

questões suscitadas nas duas ações. Superada a preliminar, passa-se a 

decisão. Extrai-se do conjunto probatório que a parte autora aduz ser 

titular do crédito descrito na Certidão no: 9.9.090.992-1, no valor líquido de 

R$ 23.804,83 (vinte e três mil oitocentos e quatro reais e oitenta e três 

centavos), emitida pela Secretaria de Estado e Administração – SAD/MT, 

em nome do Requerente. Aduz que o Estado Reclamad, realizou a entrega 

do titulo executivo ao Reclamante somente na data 10/04/2014 e dessa 

forma, em posse da Certidão de Crédito ajuizou ação de execução, sendo 

distribuída no mesmo dia nos autos 8014130-79.2014.811.002, junto ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, em cujo feito 

foi declarada a prescrição. Relata que elaborou o requerimento 

Administrativo autuado pela Secretaria de Administração com o nº 

444482/2017 relatando os fatos e requerendo a expedição de nova 

certidão com data de expedição do dia 10/04/2014, porém, o pleito foi 

indeferido em razão do Decreto Estadual 766/2011. A controvérsia, em 

análise, resume-se em apurar se assiste à parte requerente o direito à 

emissão de nova certidão de crédito, tendo em vista a negativa do 

requerido sob o fundamento da ausência de previsão legal para tanto. 

Verifica-se que se trata de carta de crédito emitida no ano de 2009 para 

fins de compensação contra a Fazenda Pública Estadual. Portanto, o autor 

é quem tem legitimidade para exigir o cumprimento do crédito nele 

expresso e, por ser um documento escrito, somente leva-se em 

consideração aquilo que estiver nele expressamente descrito. No 

presente caso, após a emissão da certidão de crédito teve início o 

decurso do prazo prescricional para se postular judicialmente o respectivo 

recebimento. Segundo o Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal é quinquenal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Em que pese o requerente afirmar ter recebido a 

certidão apenas na data de 10/04/2014, já fulminada pela prescrição, este 

não traz aos autos qualquer prova a subsidiar suas alegações. O art. 373, 

inciso I, do CPC, determina que incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito, no caso, o contrato de compra e venda não 

consubstancia prova suficiente a corroborar a versão inicial. Ou seja, a 

ausência da prova da real situação do bem móvel impede o afastamento 

da sua responsabilidade pelos débitos. Determinar a emissão de nova 

certidão de crédito, sob o pretexto de atualizar o débito, esbarra no 

impeditivo de burla à prescrição, eis que redundaria na entrega de novo 

título de crédito ao requerente, com o valor e data atuais, e, portanto, apto 

à execução judicial, quando em verdade já perdeu sua força executiva, 

eis que fulminados pela prescrição. Tal circunstância só possuiria 

ressalva caso o requerente comprovasse, concreta e objetivamente, a 

ocorrência de alguma causa interruptiva ou suspensiva do lapso 

prescricional, o que não se vislumbra nos autos. Dentre os inúmeros 

fundamentos para existência do instituto da prescrição cita-se aquele 

defendido pela maioria da doutrina, que se assenta no interesse da 

coletividade, que almejando “um clima de segurança e harmonia, pondo 

termo a situações litigiosas e evitando que, passados anos e anos, 

venham a ser propostas ações reclamando direitos cuja prova de 

constituição se perdeu no tempo” (RODRIGUES, 2003, p. 327). Assim, o 

inciso XXXIV, ‘b’, do art. 5º, da Constituição Federal, onde todo cidadão 

tem direito “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa 

de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal”, mas os 

dados constantes da certidão devem corresponder à situação fática que a 

Administração Pública tem conhecimento e autoridade para reconhecer no 

documento. Constata-se, por derradeiro, não restarem demonstrados os 

elementos da responsabilidade civil capazes de ensejar indenização, pois 

o requerente não conseguiu estabelecer a lesão a nenhum dos bens 

jurídicos tutelados. Fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 
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de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema Pje. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001914-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001914-09.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA DO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de ação judicial proposta por JOAO EVANGELISTA 

DO NASCIMENTO FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando “NO MÉRITO: b) Julgue procedente o pedido de tornar sem 

efeito as férias referentes aos anos de 2014 e 2015, assim como as 

licenças prêmio cujo período aquisitivo de 17/01/2002 a 16/01/2007, de 

acordo com BGE n° 132 de 10/08/2010 e, período aquisitivo de 17/01/2007 

a 16/01/2012, de acordo com o BGE n° 1266, de 12/06/2015; bem como, a 

agregação do Autor nesse período em que aguardou a transferência para 

a reserva remunerada; c) Que seja expedida NOVA CERTIDÃO DE FÉRIAS 

E LICENÇA PRÊMIO constando os períodos das férias e licenças prêmio 

acima citados, isto é, férias referentes aos anos de 2014 e 2015, e as 

licenças prêmio do período aquisitivo de 17/01/2002 a 16/01/2007, e 

período aquisitivo de 17/01/2007 a 16/01/2012, como NÃO GOZADAS”. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Inobstante o não comparecimento do requerido 

na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Passa-se à apreciação. A controvérsia a ser analisada se limita 

a apurar se assiste à parte requerente o direito de tornar sem efeito as 

férias e licenças prêmios gozadas quando já protocolado o pedido de 

aposentadoria, e o direito a agregação nesse período. Extrai-se dos autos 

que o requerente, aos 25/08/2015, requereu sua promoção por 

requerimento e a transferência para a reserva remunerada, sendo 

promovido em 02/05/2016 e transferido, compulsoriamente, para a 

inatividade em 02/06/2016. Sustenta que, devido o seu pedido ser 

processado apenas no ano seguinte, fora-lhe imposto o gozo das férias e 

licença prêmio atrasadas com publicações em Boletins Gerais Eletrônicos - 

BGE N° 094/DGP/CPDMP/GM/2016 e BGE Nº0463/DGP/CMMCE/GCEM/16 

(id. 9072551). Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de vícios 

que justifiquem tornar sem efeito os atos de publicação de gozo das férias 

e licença-prêmio atrasadas e não usufruídas pelo autor, expedidas pelo 

requerido. Com efeito, em que pese a irresignação da parte autora, 

inexistem provas nos autos de que os atos de publicações BGE N° 

094/DGP/CPDMP/GM/2016 e BGE Nº0463/DGP/CMMCE/GCEM/16 (id. 

9072551) ocorreram de forma irregular ou que tenha o autor insurgido 

contra tais atos, sendo seu o ônus probatório, forte o artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Se o ato ocorre dentro de circunstâncias que 

o autorizam e obedecidas às formalidades legais e não havendo prova de 

quaisquer vícios, não há que se falar em revogação do ato. Extrai-se, 

ainda, que restou incontroverso o consentimento do autor com a 

efetivação do ato de gozo das férias e licença prêmio atrasadas, visto que 

usufruiu de todos os períodos concedidos, vindo apenas posteriormente 

requerer a anulação/revogação das mesmas, impossibilitando portanto 

tornar sem efeito os atos publicados e o fornecimento de nova certidão. 

Em relação ao pedido de agregação, em tese, diante do reconhecimento 

da parte reclamada em contestação, o Requerente teria direito a 

recomposição patrimonial do período de agregação de 30 (trinta) dias 

previstos em lei, sendo de 03/05/2016 a 01/06/2016, contudo, este não é 

objeto do pedido. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002649-42.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GISELA LUISA PIETZSCH 

GRUDZINSKI, JORGINA CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

pedido de restituição de valores que alega terem sido descontados 

indevidamente a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre a 

remuneração de cargo em comissão. Citada, a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de 

restituição de contribuição previdenciária que abrange o período posterior 

a janeiro/2015, relativo ao servidor da ativa. A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para responder pelas 

seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora 

Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. II – DO MÉRITO As partes reclamantes alegam o 

desconto da desconto da contribuição previdenciária sobre o valor 

correspondente ao cargo em comissão, conforme valor do DGA indicado 
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na tabela de ID 10069351 - págs. 1 e 2. Considerando o acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a 

analisar os pedidos deduzidos em juízo restringindo-os até dezembro de 

2014. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado quando esta não for incorporada 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Extrai-se da ficha de 

rendimentos das reclamantes que a contribuição previdenciária incidiu 

sobre o valor descrito no item “SUBSIDIO COMISSÃO SERVIDOR/LC 266”, 

o que é vedado por lei. Desse modo, as partes reclamantes fazem jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior até 

dezembro/2014, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária 

de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item “SUBSIDIO 

COMISSAO SERVIDOR/LC 266”, por se tratar de verba que não é 

incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso de ambas as 

reclamantes nos moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266” para as 

reclamantes GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI e JORGINA CARDOSO 

do período de agosto/2012 a dezembro/2014, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003075-54.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NARCILENE BEATRIZ 

ANTUNES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de pedido de restituição de valores que alega terem sido 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária no 

período de outubro de 2012 a outubro de 2017, incidentes sobre a 

remuneração de cargo em comissão. Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Inobstante 

o não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. I - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange o período posterior a janeiro/2015, relativo ao 

servidor da ativa. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe 

sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a 
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MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. II – DO MÉRITO A parte reclamante alega o desconto 

da contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao cargo em 

comissão, conforme valor do DGA indicado na tabela de ID 10632208 - 

págs. 1/3. Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo restringindo-os até dezembro de 2014. A Lei Federal 

nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado quando esta não for incorporada pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) 

Extrai-se da ficha de rendimentos das reclamantes que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item “SUBSDIO COMIS 

SERVIOR/LC 266”, o que é vedado por lei. Desse modo, as partes 

reclamantes fazem jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior até dezembro/2014, haja vista a incidência indevida da 

alíquota previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no 

item “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266”, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Ante o exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso nos moldes acima 

indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte reclamada a restituir os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre o valor referente ao “SUBSIDIO 

COMISSAO SERVIDOR/LC 266”, para a reclamante NARCILENE BEATRIZ 

ANTUNES do período de outubro/2012 a dezembro/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 
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Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO LUDWIG (REQUERENTE)

DONIZETE CARMELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002646-87.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CLETO LUDWIG, DONIZETE 

CARMELO SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de restituição de 

valores que alegam terem sido descontados indevidamente a título de 

contribuição previdenciária no período de agosto/2012 a agosto/2017, 

incidentes sobre a remuneração de cargo em comissão de ambos os 

reclamantes. Citada, a parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange o período posterior a janeiro/2015, relativo ao 

servidor da ativa. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe 

sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. II – DO MÉRITO As partes reclamantes alegam o 

desconto da desconto da contribuição previdenciária sobre o valor 

correspondente ao cargo em comissão, conforme valor do DGA indicado 

na tabela de ID 10068718 - págs. 1 e 2. Considerando o acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a 

analisar os pedidos deduzidos em juízo restringindo-os até dezembro de 

2014. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado quando esta não for incorporada 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Extrai-se das fichas de 

rendimentos dos reclamantes que a contribuição previdenciária incidiu 

sobre o valor descrito no item “SUBSIDIO COMISSÃO SERVIDOR/LC 266”, 

o que é vedado por lei. Desse modo, as partes reclamantes fazem jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior até 
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dezembro/2014, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária 

de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item “SUBSIDIO 

COMISSAO SERVIDOR/LC 266”, por se tratar de verba que não é 

incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso de ambas as 

reclamantes nos moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266” para os 

reclamantes CLETO LUDWIG e DONIZETE CARMELO SILVA do período de 

agosto/2012 a dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005374-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

13130459.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003889-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO MANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003889-26/2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Estéticos 

Autor: Fabiano Aparecido Manço. Ré: Concessionária Rota do Oeste S/A. 

Vistos, etc. FABIANO APARECIDO MANÇO, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Morais e Estéticos” em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

OESTE S/A, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, carreando aos autos 

os documentos de (fls.39/46 – correspondência ID 13398173 a ID 

13398198), eis que completamente ilegível, cumprindo integralmente o 

disposto no artigos 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003767-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003767-13/2018 Ação: Consignação em Pagamento c/c Declaratória de 

Extinção de Obrigação Autora: Clarisson Thiago de Abreu – ME (Deck Grill 

- Agriinova). Ré: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento 

S/A. Vistos, etc. CLARISSON THIAGO DE ABREU – ME (DECK GRILL - 

AGRIINOVA), pessoa jurídica de direito privado, ingressaram neste juízo 

com a presente “Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de 

Extinção de Obrigação” em desfavor de GETNET ADQUIRÊNCIA E 

SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobrevindo pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

sob pena de extinção do feito nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, 

do CPC: a) comprovando nos autos o integralmente o disposto no art. 539, 

§1º, do CPC, devendo, acostar os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, eis que ausentes nos autos (tais como 

notificação e AR), atendendo, assim, integralmente o disposto no artigo 

320, do Código de Processo Civil; b) acostando aos autos documentos 

legíveis, eis que os de (fls.30/33 – correspondência ID 13330478) não o 

são. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003835-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA NIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003835-60/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autores: 

Vilson Aparecido de Souza e Outros. Ré: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. KAUANE SANTOS DE 

SOUZA, EVERTON SANTOS DE SOUZA, MARIA FERNANDA SANTOS DE 

SOUZA e KAMILA SANTOS ALMEIDA, menores impúberes, neste ato 

representado pelo também autor, VILSON APARECIDO DE SOUZA, e 

aquela última por MARIA NÍVIA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, a) documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins) e; b) carreando 

o documento indispensável à propositura da demanda (especificamente o 

comprovante de endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo 

em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência), em observação ao disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003866-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SOARES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003866-80/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Rosinei 

Soares Ferreira. Ré: Companhia Excelsior de Seguro. Vistos, etc. ROSINEI 

SOARES FERREIRA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor 

de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGURO, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003870-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAPHAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003870-20/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Samuel 

Raphael. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Vistos, etc. SAMUEL RAPHAEL, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, a) acostando aos autos cópia do laudo pericial 

comprobatório da lesão alegada; b) carreando o documento indispensável 

à propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço 

no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003839-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES (AUTOR)

HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (AUTOR)

BEMVINDA DIAS DOURADO (AUTOR)

ALZIRA RODRIGUES (AUTOR)

VERONICE DE MELO BARBOSA (AUTOR)

MARIA FERREIRA MESQUITA (AUTOR)

ALESSANDRA MORAES DE FRANCA (AUTOR)

ODETINA GOMES DA SILVA (AUTOR)

OSVALDO CUSTODIO DA SILVA (AUTOR)

GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA (AUTOR)

PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR)

VALDENY LOPES DA SILVA (AUTOR)

ADEMAR RIBEIRO DE MATOS (AUTOR)

ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA (AUTOR)

LEONILDA CARMEM LONGHI (AUTOR)

EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO (AUTOR)

ADELINA ARAUJO BARRETO (AUTOR)

DEUSINA LIRA DE MATOS (AUTOR)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

TIAGO TSUKAMOTO ARANTES (AUTOR)

ILDA LUIZA LONGHI (AUTOR)

FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO (AUTOR)

LUIZ GABRIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003839-97/2018 Ação: Ordinária Autores: Veronice de Melo Barbosa e 

Outros. Ré: Bradesco Seguros S/A. Vistos, etc. VERONICE DE MELO 

BARBOSA e OUTROS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de BRADESCO SEGUROS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

exequente, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, a) acostando aos autos documentação, 

respectiva a cada um dos autores, comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente atualizada, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; b) carreando aos autos cópias legíveis dos contratos firmados entre 

as partes (de forma individual e respectiva), nos termos do art. 320, CPC, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003875-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Espólio de Ermes Pasqualotto (RÉU)

Espólio de Helena Rubin Pasqualotto (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO OAB - 244.661.660-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003875-42/2018 Ação: Monitória Autor: KPM Empreendimentos e 

Participações Ltda. Ré: Espólio de Ermes Pasqualotto e Outro. Vistos, etc. 

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em 

desfavor de ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO e ESPÓLIO DE HELENA 

RUBIN PASQUALOTTO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003904-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003904-92/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Marcos 

Michel de Brito Ferreira. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) acostando aos 

autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada; b) 

carreando o documento indispensável à propositura da demanda 

(especificamente o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM ANTONIO DE SOUZA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003924-83/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Jonathan Antonio de Souza Chaves. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. JONATHAN ANTONIO DE SOUZA 

CHAVES, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, a) acostando aos autos cópia do laudo pericial 

comprobatório da lesão alegada; b) carreando o documento indispensável 

à propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço 

no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003923-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONDRES AUTO POSTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003923-98/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executada: Londres Auto Posto Ltda ME. Vistos, 

etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de 

LONDRES AUTO POSTO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, 

bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003896-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003896-18/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Maria das 

Graças Marques de Souza. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE 

INC), pessoa jurídica de direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) acostando aos 

autos cópia integral da petição inicial (qualificação das partes, narrativa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 437 de 692



dos fatos, causa de pedir e pedidos), cumprindo integralmente o disposto 

nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil; b) carreando aos 

autos todos os documentos que entender pertinentes à demanda, nos 

termos do art. 320, CPC, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 

e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003891-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003891-93/2018 Ação: Usucapião Autor: Luiz Ricardo do Nascimento. 

Vistos, etc. LUIZ RICARDO DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” não tendo 

qualificado a parte ré, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. Compulsando detidamente os autos 

verifica-se que ausentes documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. D E C I D O: Intime-se, através de seu bastante procurador, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial: a) 

qualificando a parte ré e confinantes de forma correta e integral, eis que 

ausente nos autos (art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP); b) acostando aos autos matrículas do imóvel usucapiendo, 

bem como, as matrículas dos imóveis lindeiros, eis que se encontram 

ilegíveis nos autos (ora cortados, ora borrados), em conformidade com os 

documentos de (fls.43/51 – correspondência ID 13398752 a ID 13398786) 

(art. 320, CPC); c) carreando memorial descritivo assinado por profissional 

legalmente habilitado (art.320, CPC e art.216-A, Lei nº 6.015/73); d) 

juntando as certidões negativas dos distribuidores da Comarca da 

situação do imóvel e do domicílio do requerente (art.320, CPC e art.216-A, 

Lei nº 6.015/73); e) anexando aos autos cópia legível da procuração, eis 

que ausente nos autos, nos termos dos artigos 104 e 320 CPC; f) 

acostando, novamente, os documentos de (fls.52/60 – correspondência ID 

13398820 a ID 13398849), eis que as constantes dos autos encontram-se 

ilegíveis (turvos e/ou manchados), bem como, documento do autor legível, 

uma vez que o de (fl.31 – correspondência ID 13398677) não o é (art.320, 

CPC); g) ata notarial pelo tabelião, da qual depreenda-se o tempo da 

posse, antecessores e circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 

6.015/73). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003964-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003964-65/2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: BV Financeira S/A 

– Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Tatiane Oliveira Trindade. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de TATIANE 

OLIVEIRA TRINDADE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 29 de maio de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003958-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE MARCELINO CORREA (EXECUTADO)

EDSON MARCELINO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003958-58/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: BR 

Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. Executados: Edson 

Marcelino Corrêa e Outro. Vistos, etc. BR CONSÓRCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de EDSON MARCELINO CORRÊA e 

ONOFRE MARCELINO CORRÊA, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte exequente, através de seu bastante procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a) recolha as custas e taxas judiciais, bem como, 

comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ; b) 

carreando aos autos os documentos de (fl.08 e fl.42 – correspondência ID 

13421173 e ID 13421288) eis que ilegíveis e; c) acostando aos autos o 

título devidamente assinado, eis de o de (fls.22/38 – correspondência ID 

13421261) encontra-se em branco e apócrifo, nos termos do artigo 784 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 29 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003957-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA ALVES OAB - 694.175.121-53 

(REPRESENTANTE)

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES MORENO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003957-73/2018 Ação: Monitória Autor: Roo Armazéns Gerais Ltda. 

Réu: Marcelo Nunes Moreno. Vistos, etc. ROO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de MARCELO NUNES MORENO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 
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321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 29 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003965-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003965-50/2018 Ação: Monitória Autor: Marcos Rogério Araújo 

Nogueira. Ré: Andressa Nunes Moreno Milleck. Vistos, etc. MARCOS 

ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de ANDRESSA 

NUNES MORENO MILLECK, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 

29 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003994-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003994-03/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: José Antônio dos Santos. Vistos, etc. 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

carreando a notificação da parte ré, eis que a constante de (fl.23 – 

correspondência ID 13444822, fl.02) não fora entregue, conforme certidão 

do senhor carteiro, nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei nº911/69; b) recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003953-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1003953-70.2017 Ação: Revisional de Contrato Autor: Elizeu Alves De 

França Ré: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

Vistos, etc. ELIZEU ALVES DE FRANÇA, pessoa física, com qualificação 

nos autos, por meio de seu advogado, ingressou com a presente ação em 

desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos 

autos. Devidamente citada, contestou o pedido, arguindo preliminar. Houve 

impugnação a defesa. Foi determinada a especificação das provas, e 

após as manifestações das partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D 

O: A ré alega preliminarmente que o feito deva ser extinto pela ausência 

de legitimidade ativa do autor, bem como necessidade de inclusão da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar como litisconsórcio passivo 

necessário. A primeira preliminar, qual seja, de que o autor não é legitimo 

para figurar no polo passivo da demanda, não há como prosperar. Isto 

porque, trata-se de plano empresarial, mas o autor é o beneficiário direto, 

bem como aquele que arca com sua cota parte no pagamento, não 

havendo que se falar em ilegitimidade de sua parte para pleitear a 

revisional conforme pretende com o presente caso. O autor goza 

diretamente dos benefícios como arca com os ônus do pagamento, não 

havendo que se falar em sua ilegitimidade. Dessa forma, rejeito a primeira 

preliminar arguida. Também não vejo como acolher a inclusão no polo 

passivo da demanda da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, tendo 

em vista que trata-se de uma agência reguladora em geral dos planos de 

saúde e não mantenedora dos serviços da ré. Do exposto, refuto-a. 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Defiro a prova pericial 

requerida pela parte ré. Assim, para realização da perícia técnica, nomeio 

o senhor João Fernandes Zuffo, com endereço nessa cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, §2º CPC). Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico (artigo 465, §1º, 

incisos II e III, CPC). Os honorários periciais ficarão a cargo da ré que 

pugnou pela prova, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil, e, 

uma vez concordes com a proposta e depositados os honorários em (5) 

cinco dias, desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de (30) trinta dias (artigo 477 CPC) e, uma vez aportando aos 

autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação 

supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) quinze dias (art. 

477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

30/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005111-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR)

LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR)

IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

HELIO CAVALCANTE GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis: 1005111-97.2016 

Ação: Indenização por Danos Materiais Autores: Luci de Oliveira Pimentel 

e Outros Réus: Hélio Cavalcante Garcia e Outro Vistos, etc. Inicialmente, 

manifestem-se os réus acerca do pedido de desistência formulado pela 

parte autora Suely de Oliveira Pimentel (ID 5478696), no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumprida a determinação supra, voltem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003700-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES FIRMINO NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente/exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431768 Nr: 429-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WENER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 429-29.2010

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Zaher & Cia Ltda.

Executado: David Wener Alves da Silva.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.103), o executado fora citado por 

hora certa e não apresentou defesa.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 254 do Código de 

Processo Civil, fora expedida notificação ao executado para dar-lhe 

ciência de sua citação e a entrega da contrafé (fl.111), porém, a 

correspondência fora devolvida com a informação de que o número não 

existe (fl.112).

 Ante o exposto e com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 

do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, 

o qual deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431927 Nr: 591-24.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WENER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 591-24.2010

Ação: Medida Cautelar de Protesto contra Alienação de Bens

Autora: Zaher & Cia Ltda.

Réu: David Wener Alves da Silva.

Vistos, etc...

ZAHER & CIA LTDA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de DAVID WENER ALVES DA SILVA, 

devidamente qualificado, tendo a parte autora abandonado a causa por 

mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao 

feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no 

processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.96) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por ZAHER & CIA LTDA, em 

desfavor de DAVID WENER ALVES DA SILVA, todos com qualificação nos 

autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e 

§2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Façam as baixas devidas, inclusive, de eventuais averbações.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755148 Nr: 10375-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUIPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10375-83.2014

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Lodi Recapagem de Pneus Agrícolas Ltda.

Executada: Maquiplan Locação de Máquinas Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.53/56), não verifico como possa 

acolhê-lo, haja vista que a presente ação restou extinta por abandono da 

causa, em consonância com o disposto no artigo 485, inciso III, §1º do 

Código de Processo Civil, com trânsito em julgado em 01.09.2016, sem 

interposição de recurso, deste modo, não há que se falar em homologação 

de acordo com suspensão do feito, assim, indefiro.

Façam as anotações devidas e após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896377 Nr: 4079-06.2018.811.0003
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR SMANIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...]Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pela 

embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em 

receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez 

que não há demonstração de relevância para que o processo executivo 

tenha seu curso suspenso. Ouça-se o exequente/embargado no prazo de 

(15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, 

ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441407 Nr: 10077-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 10077-33.2010

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Valdecir Favreto.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Título 

Executivo Judicial” que move em desfavor de VALDECIR FAVRETO, 

devidamente qualificado, ingressou com o petitório de (fls.181/186), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito 

principal, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção 

do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, em desfavor de 

VALDECIR FAVRETO, com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, façam as anotações 

devidas, devendo ser substituído o polo ativo da lide por DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR.

Prossiga-se na execução de honorários, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765567 Nr: 95-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA, 

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. SALOMÃO JUNIOR - ME, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO 

GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LINHARES PEREIRA - 

OAB:40936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 95-19.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Teciap – Terminais e Armazéns Gerais Ltda.

Representante: Marcelo Rodrigues de Oliveira.

Executados: E. A. Salomão Júnior Me e Outra.

Vistos, etc...

TECIAP – TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” 

que move em desfavor de E. A. SALOMÃO JÚNIOR ME E COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, devidamente qualificados, ingressou com o 

petitório de (fl.257), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

TECIAP – TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, em desfavor de E. A. 

SALOMÃO JÚNIOR ME E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos, com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, a qual deverá 

apresentar seus dados bancários em (5) cinco dias e, uma vez vindo aos 

autos, expeça-se o competente alvará judicial.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746251 Nr: 5738-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 5738-89.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: José Jander Dias Ferreira Júnior.

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos, etc...

JOSÉ JANDER DIAS FERREIRA JÚNIOR, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificada, após 

seu processamento sobreveio a certidão de (fl.153), vindo-me conclusos.
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É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.153) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

JOSÉ JANDER DIAS FERREIRA JÚNIOR, em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A., ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

 Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730700 Nr: 11264-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALVES CARDOSO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 11264-71.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Hélio Alves Cardoso de Brito.

Executada: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Vistos, etc...

HÉLIO ALVES CARDOSO DE BRITO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, devidamente qualificada, após seu processamento 

sobreveio a certidão de (fl.214), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.214) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

HÉLIO ALVES CARDOSO DE BRITO, em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pelo exequente, devendo ser observado o disposto no §3º do 

artigo 98 do Código de Processo Civil.

 Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896700 Nr: 4204-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR, GINA LUZ 

BORGES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos de antecipação de 

tutela suplicados na inicial. Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 12 de setembro de 2018, às 11h00min, no CEJUSC. 

Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange toca ao imóvel matrícula nº8.510 CRI 

Primavera do Leste – MT, até ulteriores deliberações deste juízo (arts. 297, 

300 e 678, CPC). Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) 

quinze dias, consignando-se que não contestando o pedido, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC). 

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809651 Nr: 17830-65.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RABELO DOS SANTOS, ANTONIA DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 17830-65.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cristiano Rabelo dos Santos.

Representante: Antônia dos Santos Silva.

Executada: Claro S.A.

Vistos, etc...

CRISTIANO RABELO DOS SANTOS, representado por sua curadora 

legalmente constituída ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de 

Sentença” que move em desfavor de CLARO S.A., devidamente 

qualificada, após seu processamento sobreveio a certidão de (fl.114), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.114) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

CRISTIANO RABELO DOS SANTOS, representado por sua curadora 

legalmente constituída ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA, em desfavor de 

CLARO S.A., ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro, desde já, o levantamento dos honorários sucumbenciais 

depositados à (fl.96v), com suas devidas correções, em favor do 

procurador da parte exequente, expedindo-se o competente alvará 
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judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757060 Nr: 11542-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA NETA DIAS GUIMARAES, ANTONIO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11542-38.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

Executados: Júlia Neta Dias Guimarães e Outro.

 Vistos, etc...

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que move em desfavor de ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação em relação ao avalista à 

(fl.74), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A., em desfavor de ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Façam as baixas necessárias.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, retifiquem o polo 

passivo da lide, excluindo o executado Antônio Pereira de Souza.

Prossiga-se na execução conforme requerido à (fl.74, 3º e 4º 

parágrafos), expedindo-se o necessário.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446553 Nr: 1735-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMACHO, REGINA 

SOUZA AGUIAR CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1735-96.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Executados: Antônio Carlos Camacho e Outra.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.203/205), hei por bem em acolhê-lo 

parcialmente e, via de consequência, determino a remessa dos autos à 

Contadora Judicial, para confecção de demonstrativo de cálculo do débito 

atualizado, nos termos da decisão de (fl.195), devendo serem excluídas 

as custas processuais, eis que já recolhidas na exordial.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 287915 Nr: 2671-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DA REGIAO 

DA GRANDE RONDONÓPOLIS LTDA CERGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2671-39.2002

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da Grande Roo.

Executado: Afrânio Santana de Oliveira.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.206), verifica-se que assiste razão à 

exequente, assim, hei por bem em acolhê-lo e, via de consequência, 

determino a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção de 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, corrigindo-se o valor da 

avaliação do imóvel (fl.110).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727282 Nr: 8166-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8166-78.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Gilberto Dias de Lima Dias.

 Vistos, etc...
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Analisando os petitórios de (fls.162/185; fls.188/189) e ante a divergência 

das partes em relação aos valores a serem recebidos pelo exequente, hei 

por bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo atualizado do débito, decotando-se as importâncias 

depositadas nos autos, conforme datas dos extratos em anexo e, em 

havendo saldo, deverá ser corrigido até a data de sua confecção.

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792155 Nr: 11172-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOTERMAT - COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - 

OAB:83.286 SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11172-25.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cootermat – Cooperativa de Transporte Escolar Rural.

Executada: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.205/206), conforme se verifica às (fls.208/212; fls.213/217), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo, em consonância com a sentença de (fls.144/147v) 

e o v. acórdão de (fls.174/181), decotando-se a importância depositada 

nos autos, conforme extrato em anexo e, em havendo saldo, deverá ser 

computada a multa e os honorários fixados na decisão de (fls.207/verso).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756866 Nr: 11406-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH MENEZES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11406-41.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Edith Menezes Alves.

Executada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fl.157v), conforme se verifica às (fls.160/168; fls.169/verso), hei por bem 

em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção 

de cálculo, em consonância com a sentença de (fls.112/116) e o v. 

acórdão de (fls.149/153), decotando-se a importância depositada nos 

autos à (fl.168 – 25.01.2018) e, em havendo saldo, deverá ser computada 

a multa e os honorários fixados na decisão de (fls.158/verso).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731862 Nr: 12166-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO GORDILHO DOS 

SANTOS NETO - OAB:156.392 SP, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12166-24.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Edilson da Silva.

Executados: Carolina Veículos Ltda e Volkswagen do Brasil Ltda.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.351/353), conforme se verifica às (fls.363/370v; fls.371/379), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo, em consonância com a sentença de (fls.228/232v) 

e os v. acórdãos de (fls.301/312; fls.345/347), decotando-se a 

importância depositada nos autos à (fl.370 – 07.12.2017) e, em havendo 

saldo, deverá ser computada a multa e os honorários fixados na decisão 

de (fls.357/verso).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701132 Nr: 9110-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALCEU SASSI, ANITA BRANDTNER SASSI, ADAM 

BRANDTNER, MARIE DUCH BRANDTNER, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9110-51.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Felipe Bedin Biasotto.

Executada: Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Vistos, etc...
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Analisando os termos do petitório de (fl.268), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, haja vista que a decisão de 

(fl.260), deferiu apenas e tão somente o levantamento do numerário 

depositado a título de honorários sucumbenciais, portanto, não há que se 

falar em compensação de custas, deste modo, rejeito o pedido de (fl.268) 

e, via de consequência, mantenho a sentença de (fls.264/verso), por seus 

próprios fundamentos.

Após pagas as custas devidas, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715589 Nr: 10882-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHB, JOSILENE NUNIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, hei por bem 

em deferir o pedido formulado pelo executado às (fls.145/151), 

desconstituindo a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito e 

caracterizado à (fl.136), efetuando-se as baixas devidas.Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437805 Nr: 6472-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO, 

LAURA CLAUDIANE PEREIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.209/213) e de (fls.214/215; 

fl.216), não verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, haja 

vista que a matéria aventada pelos executados já restou decidida às 

(fls.195/196v), portanto, preclusa, deste modo, rejeito-a, mantendo a 

decisão retro mencionada.Neste sentido, eis a jurisprudência: “Ação de 

cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – 

Impugnação – Rejeição – Ocorrência de preclusão lógica, em relação às 

matérias novamente aventadas pelo recorrente, que foram rechaçadas, 

mais de uma vez, pelo juízo "a quo" – Mera reiteração de teses, à míngua 

de qualquer alteração do contexto fático verificado quando da prolação de 

decisões anteriores, já refutadas, à exaustão, pelo juízo de primeiro grau – 

Decisão agravada que se revela devidamente fundamentada, respalda por 

jurisprudência do Tribunal e apreciou, de forma mais do que satisfatória, 

todas as teses suscitadas pelo recorrente – Ausência de qualquer 

nulidade processual a declarar – Inocorrência de ofensa a qualquer 

princípio constitucional, dispositivo constitucional ou infraconstitucional, 

por inobservância de formalidades estabelecidas em prol da ordem 

pública, passível de reconhecimento, "ex officio", na fase em que se 

encontra o processo – Inexistência de elemento de convicção que 

respalde o que ventilou o agravante no sentido de tratar-se de bem de 

família – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.” (TJ-SP 

20883166220178260000 SP 2088316-62.2017.8.26.0000, Relator: Caio 

Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/10/2017, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2017) (Grifo nosso)De outro 

lado, considerando o termo de penhora de (fl.205), determino a intimação 

dos executados, via seu bastante procurador, para ciência das penhoras, 

bem como, a intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, proceda as averbações necessárias.Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de maio de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 46238 Nr: 3121-89.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO SOARES NASCIMENTO, 

EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARCOS DE 

ALMEIDA - OAB:20,026 DF, IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3121-89.1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Sérgio Roberto Soares Nascimento e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.304/320), hei por 

bem em revogar a certidão de (fl.332), e, via de consequência, determino 

a intimação pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, 

para que no prazo de (5) cinco dias, (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), 

regularize sua representação, bem como, dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732857 Nr: 12961-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12961-30.2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Semeali Sementes Híbridas Ltda.

Executado: Evaldo Vicente Dal Forno.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.75), determino a intimação 

pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823134 Nr: 4031-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, JANAINA GONÇALVES SOUZA 

BORTOLOTTI - OAB:17281/E, LUDIMYLA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:16622/E, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 4031-18.2016

Ação: Liquidação de Sentença

Requerente: Diequison de Oliveira Ribeiro.

Requerida: Ympactus Comercial S.A. e Outros.

 Vistos, etc...

 Analisando detalhadamente os autos, verifica-se a ausência de 

documento que comprove a legitimidade ativa do autor para pleitear o 

eventual ressarcimento de valores, ademais, não se mostra crível que o 

mesmo investira alta quantia e se quer possui comprovante de pagamento, 

transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes.

 Ante o exposto, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de 

consequência, determino a intimação da parte autora, para que no prazo 

de (15) quinze dias, acoste aos autos a documentação necessária a 

comprovar sua legitimidade, sob as penas da lei.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390126 Nr: 3763-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS LEANDRO MARTINS SOUZA, ARIENE ALINDA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3763-76.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Luis Leandro Martins Souza.

Representante: Ariene Alinda de Souza.

Executado: José Pereira de Souza.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.235/236), hei por bem em 

determinar a intimação pessoal da Sra. Guiomar Aparecida de Souza 

(cônjuge do executado), bem como, da parte executada, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, manifestem-se sobre o 

pedido de adjudicação de (50%) cinquenta por cento do imóvel penhorado 

(fls.154/155), nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441216 Nr: 9885-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZIA PEREIRA ALMEIDA, HELI SOARES 

DA SILVA JUNIOR, KESSIA KAROLINE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 Assim, pelo exposto, defiro a adjudicação dos bens penhorados às 

(fls.260/261), em conformidade com o disposto nos artigos 876 e 877, 

ambos do Código de Processo Civil. Ademais, remetam-se os autos à 

Contadora Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, bem 

como, atualização da avaliação dos imóveis penhorados.Após, intimem-se 

os executados.Transcorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, proceda-se a lavratura do Auto de Adjudicação, expedindo-se 

as respectivas Cartas de Adjudicação dos bens penhorados e os 

mandados de imissão na posse (artigo 877, inciso I, CPC), após vista a 

parte exequente, para requerer o que de direito, no prazo legal.Expeça-se 

o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de maio de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435786 Nr: 4454-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIZ GAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS MARCELO BENITES 

GIUMMARRESI - OAB:OAB/MS5.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS MARCELO BENITES 

GIUMMARRESI - OAB:OAB/MS5.119, MERCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS - OAB:MT/10635

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4454-85.2010

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Gelson Luiz Gal de Oliveira.

Executado: Viacampus Comércio e Representações Ltda.

 Vistos, etc...

Analisando os petitórios de (fls.194/204; fls.209/219), hei por bem em 

determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção de 

cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(fls.57/63v) e o v. acórdão de (fls.89/93), computando-se a multa e os 

honorários fixados na decisão de (fl.192).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820164 Nr: 3014-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409 SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574/SP, 

WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3014-44/2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: BV Financeira S/A.

Réu: Gilson Rodrigues de Oliveira.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte ré (fl.44), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793274 Nr: 11582-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHERLI CRISTINA MARTIN, OTAVIO DE JESUS 

VALENZUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11582-83/2015

Ação: Monitória

Autor: Brinks Epago Tecnologia Ltda.

Réus: Kherli Cristina Martin e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte ré (fl.115), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729398 Nr: 10078-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CARNE BIFE BOM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.122), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763677 Nr: 15213-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE 

EDUCACAO LTDA - EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL 

RONDONOPOLITANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº15213-69/2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: João Baptista Pohl Moreira de Castilho.

Executada: Sociedade Rondonopolitana de Educação Ltda.

Vistos, etc...

JOÃO BAPTISTA POHL MOREIRA DE CASTILHO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Cumprimento de 

Sentença” que move em desfavor de SOCIEDADE RONDONOPOLITANA 

DE EDUCAÇÃO LTDA, devidamente qualificado, ingressou com o petitório 

de (fl.61), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Analisando a questão trazida à liça pela parte exequente, entendo que o 

pedido formulado à (fl.61) é pertinente, uma vez que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

JOÃO BAPTISTA POHL MOREIRA DE CASTILHO, em desfavor de 

SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCAÇÃO LTDA, com qualificação 

nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707709 Nr: 2521-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL RONDONOPOLITANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL PHOL MOREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.96), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 398633 Nr: 12168-04.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CANDIDO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.104), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 395451 Nr: 9006-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO ANTONIO GONCALVES, ANDREA 

APARECIDA BUDOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:MT/8427

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº9006-98/2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duilio Piato Junior.

Executados: Cassio Antonio Gonçalves e Outra.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.394), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.304/305) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta da última declaração apresentada 

pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta 

própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739151 Nr: 1425-85.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO SEVERINO MAIA, ALDEIR BORGES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 15694, JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1425-85.2014

Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais

Autor: Vilson Marino.

Réus: Altamiro Severino Maia e Aldeir Borges Dos Santos.

Vistos, etc...

Aguarde-se o cumprimento do que restou determinado nos autos em 

apenso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt, 29/maio/2.018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739832 Nr: 1871-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR BORGES DOS SANTOS, JOSE 

ALEXANDRE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1871-88.2014

Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais

Autor: Vilson Marino.

Réus: Aldeir Borges dos Santos e Espólio de José Alexandre Soares.

 Vistos, etc...

Intime-se o autor, via seu bastante procurador, para que em 10 (dez) dias, 

requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis-Mt, 29/maio/2.018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17727 Nr: 8107-57.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIA-TEL TELECOMUNICACOES LTDA, IVO 

MACIEL JUNIOR, IVANILDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8107-57/1994

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Nazario Silva.

Executados: Cuia-tel Telecomunicações Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.308), hei por bem em deferir parcialmente o 
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pedido, com respaldo na decisão de (fls.240/241 e fl.274) e, via de 

consequência, nesta data, fora realizada a consulta das (2) duas últimas 

declarações apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, 

arquivando-as em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435327 Nr: 3995-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, NERI 

JOSE SCHMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3995-83.2010

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Orlando Polato.

Executados: Transportadora Imperador Ltda Epp e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.152/153, alínea ‘c’), hei por bem 

em deferir o pedido, devendo a parte executada ser intimada 

pessoalmente, para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, sob pena de aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 

774 do Código de Processo Civil.

Ademais, averiguando a pretensão de (fl.153, alínea ‘d’) e o artigo 782, §3º 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o 

juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), defiro o pedido, expedindo-se ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito.

Desde já, autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para 

as diligências necessárias.

Quanto ao pedido de (fl.153, alínea ‘e’), não vejo como possa acolhê-lo, 

pois, no momento não preenche os requisitos dos artigos 85, §1º, §2º e 

827, ambos do Código de Processo Civil, assim, indefiro.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718300 Nr: 13759-25.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13759-25.2012

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Ré: Izenilde Menezes Fontoura.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.97), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da ré por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726583 Nr: 7509-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA, SILVANO 

CARDOSO DA SILVA-ME (DRAGA OURO VERDE), SILVANO CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, GÉRSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT5179, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA - OAB:13969, RAFAEL XAVIER DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 D E C I D O:Alegam os executados Silvano Cardoso da Silva Me e Silvano 

Cardoso da Silva (fls.273/295), que a penhora dos imóveis urbanos deve 

ser reduzida, resguardando-se a meação do cônjuge; que, há excesso de 

penhora, pois, somente o imóvel urbano descrito e caracterizado pela 

matrícula nº 45.056 CRI local está avaliado em R$7.677.738,00 (sete 

milhões e seiscentos e setenta e sete mil e setecentos e trinta e oito 

reais), devendo a constrição permanecer tão somente em (8%) oito por 

cento do imóvel retro; que, deve ser desconstituída a penhora formalizada 

no imóvel residencial do devedor, eis que impenhorável; que, aponta-se a 

existência de incorreção no valor do quantum debeatur apresentado pela 

credora, pois, as planilhas inclusas as (fls.232/234) estão em desacordo 

ao comando sentencial, requerendo ao final o acolhimento de sua 

pretensão.Instada a se manifestar, a parte exequente às (fls.297/299), 

concordou com a desconstituição da constrição do imóvel residencial do 

executado (matrícula nº 85.687 CRI local), bem como, o resguardo da 

meação do cônjuge, refutando as demais alegações de excesso de 

penhora e de erro no cálculo.Pois bem, analisando as questões trazidas à 

liça e considerando a anuência da parte exequente, hei por bem em 

determinar a desconstituição da penhora do imóvel residencial do 

executado (matrícula nº 85.687 do RGI local) e, ainda, a retificação do 

termo de penhora de (fls.260/verso), reduzindo-se a (50%) cinquenta por 

cento as penhoras dos imóveis de matrículas nº 45.056, nº41.198 e nº 

54.298 do RGI local, resguardando-se a meação do cônjuge do 

executado.Quanto à alegação de excesso de penhora, postergo a sua 

análise e determino a expedição de mandado de avaliação dos imóveis 

penhorados.Cumpridas as determinações supra, remetam-se os autos à 

Contadora Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito.Após, 

dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403480 Nr: 16960-98.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALBERTO CLEMENTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16960-98.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Daniel Alberto Clemente.

Executado: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Vistos, etc...

Analisando os termos do requerimento de (fl.394), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido e, via de consequência, proceda-se o levantamento 

de R$3.000,00 (três mil reais), com suas devidas correções, em favor da 

parte exequente, expedindo-se alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, aguarde-se o desate do Agravo de 

Instrumento nº 100391/2015 e, vindo aos autos, dê-se vista às partes 

para manifestação em (10) dez dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781683 Nr: 6855-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA CAVALETO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A(REDE CEMAT/ ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6855-81.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Laurinda Cavaleto Paes.

Executada: Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Vistos, etc...

Cumpra-se integralmente a decisão de (fl.164).

Após, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito e, ao depois, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702381 Nr: 10359-37.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS, EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627/SP, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445/PR

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por EDUCON – 

SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, e, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.553/554), em sua íntegra.Por 

fim, determino a intimação da parte exequente, via sua bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405127 Nr: 827-44.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SOARES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 51/2008

 Ação: Declaratória

Autora: Panorama Imobiliária Ltda.

 Réu: Darci Soares Sales.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.161), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807805 Nr: 17288-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHULZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO PEREIRA MAXIMO - 

OAB:OAB/SC 20919, GILSON MAREGA MARTINS - OAB:13691/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17288-47.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Schulz S.A.

Executado: Vigo Auto Peças Eireli Epp.

 Vistos, etc...

SCHULZ S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

na presente ação que move em desfavor de VIGO AUTO PEÇAS EIRELI 

EPP, devidamente qualificado, requereu a desistência da ação à (fl.65), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por SCHULZ S.A., em desfavor de VIGO AUTO PEÇAS 

EIRELI EPP, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Façam as baixas necessárias.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

 Publique-se.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816349 Nr: 1700-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSADARQUE MIRANDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1700-63.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

Autor: Josadarque Miranda de Araújo.

Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.126/127v) e (fl.128), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.127v), com 

suas devidas correções, em favor do procurador da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717536 Nr: 12980-70.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12980-70.2012

Ação: Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Perdas e Danos

Autora: Auto Locadora Showcar Ltda.

Réu: Adeir Batista da Silva.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.72), o réu fora devidamente citado e 

não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 897011 Nr: 4343-23.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MAGNO DE MEDEIROS, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT, ROBIE 

BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4343-23/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Jaciara – MT

Autor: Airton José de Oliveira.

Réus: Cleiton Magno de Medeiros e Outros.

Vistos, etc.

AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de CLEITON MAGNO 

DE MEDEIROS e IURI DA COSTA BUENO, com qualificação nos autos e, 

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, vieram-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Primeiramente, desentranhem-se os documentos de (fls.11/19), eis que 

estranhos aos autos.

De outro norte, intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

da presente Carta Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob 

pena de devolução sem cumprimento:

a) cópia da decisão do processo nº11804-30.2015.811.0010, a qual 

deferira a expedição da presente carta precatória, bem como, a que 

deferira a amplitude de seus atos (decisão/despacho);

b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896158 Nr: 4005-49.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA, VERONICA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº4005-49/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Guiratinga – MT

Autor/Exequente: Verônica Muller.

Réus/Executados: Nilson Muller e Outra.

Vistos, etc.

VERÔNICA MULLER, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor NILSON MULLER e ILOIDE 

AUGUSTA MULLER, com qualificação nos autos, vindo-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

 Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 
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cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702361 Nr: 10339-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR FAVRETTO, VALDECIR FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15606/0-MT

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem 

indeferir o pedido de impenhorabilidade.De outro norte, defiro o pedido de 

levantamento em favor do exequente constante de (fls.188/189), mediante 

a s  c a u t e l a s  d e  e s t i l o .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 24 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721377 Nr: 2400-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT

 D E C I D O:Inicialmente, deixo de analisar a questão formulada pelo 

embargante às (fls.1165/1217), haja vista que a matéria já restou decidida 

por este juízo às (fls.1147/1150) e (fls.1218/1219v), restando pendente 

apenas e tão somente o desate do Agravo de Instrumento nº 

1010392-09.2017.8.11.0000.Quanto à alegação de (fls.1246/1248), não 

verifico nenhum elemento preponderante a seu acolhimento, eis que o 

disposto no artigo 1.018 do Código de Processo Civil é por demais claro, 

assim, indefiro.(...) DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no 

prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é 

hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

t e r m o s  p r e v i s t o s  n o  a r t i g o  3 7 3  d o 

CPC/2015(...).Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de maio de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA AMARO DA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ, TIAGO DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788306 Nr: 9555-30.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BALIEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES EDUARDO, EDNA GOMES DA 

ROCHA EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 
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configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701130 Nr: 9108-81.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H D DE JESUS - CONVENIÊNCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTAÇÕES EDUARDO MICHELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL FLÁVIO FIEL PAVONI - 

OAB:14.730/MT, MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781691 Nr: 6859-21.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOART LONGYEAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVA SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LEAO DE CARVALHO 

CANDIDO - OAB:127882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thassia Christina Duarte de 

Oliveira - OAB:MT/21.896-O

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728966 Nr: 9699-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERROU & SERROU LTDA, EDSON SERROU 

BARBOSA, EDSON SERROU BARBOSA, MASUT AUTO POSTO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO FERNANDES 

FILHO - OAB:7729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:OAB/GO 16.539, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT, MARCELO BITTAR - OAB:OAB/GO24.030, MARCELO 

MENDES FRANÇA - OAB:OAB/GO14301

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799853 Nr: 14341-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA, ALEXANDRO GAERTNER, 

RICHARD GAERTNER, GEORGE GUIDO GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR Global Rastreamento de Veiculo LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 
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OAB:OAB/MT13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:OAB/MT15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA TOLEDO 

PROCOPIOU - OAB:17507/O

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764635 Nr: 15635-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ELENA DA SILVA DOS SANTOS, ANTONIO 

TADEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RODRIGUES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REZENDE SILVA - 

OAB:OAB/GO 16.681

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716977 Nr: 12384-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WILSON ROBERTO FERRARI, 

ELIETE GARCIA FANAIA FERRARI, ANTONIO JOSE DA SILVA, CELSO 

GRIESANG, INGRID CRISTINA WEGNER OU INGRID CRISTINA ONSTER, 

ELZA DO NASCIMENTO SILVA, JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, JOSE 

CARLOS SARTORI, EUGENIO PIRES TERRA, SONIA REGINA BETIATTO 

SARTORI, THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, RENATA 

CORTESE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:OAB/MT 

20.739-A

 Inicialmente, determino o imediato cumprimento da decisão liminar do 

Agravo de Instrumento nº 176804/2015, em anexo, intimando-se os 

réus.Ademais, determino à senhora Gestora que expeça ofício à Diretora 

do Departamento da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, informando 

sobre o não envio da referida decisão, encaminhando a certidão e 

documentos de (fls.279/282), solicitando o reenvio do ofício e decisão, 

para as demais providências que o caso requer.De outro ponto, postergo 

a análise das preliminares arguidas pelos réus para a decisão de 

saneamento do feito.(...) DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 

no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é 

hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015(...).Rondonópolis, 24 de maio 

de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 843808 Nr: 9624-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDO FACINCANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVEIRA CARVALHO, JOÃO 

PEREIRA DE SALES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 
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objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 771072 Nr: 2723-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE SALES FILHO, KELLY 

CRISTINA FERNANDES DA SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS SANTOS SANTANA 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 20.869

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799810 Nr: 14333-43.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DE BRITO NOVAIS, JOSE CARLOS 

ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022/O, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 19878/O

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de 

maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755552 Nr: 10618-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOUSSAN KHALIL ZAHER, CLOVIS GONCALVES 

VICENTINI, FERNANDO MODESTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10618-27.2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Houssan Khalil Zaher e Outros.

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.224/247) e de (fls.248/273), 

bem como, verificando junto ao sítio do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, observou-se que os Embargos Declaratórios de nº 148991/2017, 

restaram rejeitados pela Segunda Câmara de Direito Privado (em anexo), 

entretanto, ainda não transitado em julgado, deste modo, a fim de evitar 

novos recursos e, ainda, causar maiores prejuízos aos envolvidos, 

inclusive, com prioridade legal (fls.274/275), hei por bem em deferir o 

levantamento de (50%) cinquenta por cento dos valores depositados nos 

autos, com suas devidas correções, em favor da parte exequente, 

expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, aguarde-se o trânsito em julgado do 

recurso de Agravo de Instrumento nº 13415/2016 e, uma vez vindo aos 

autos, dê-se vista às partes e, ao depois, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442097 Nr: 10766-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU VIRGILIO, MARIA DE LOURDES 

MONTEIRO VIRGILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10766-77.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Shirlei Mesquita Sandim.

Executados: Alceu Virgilio e Outra.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.210/212) e da certidão de 

(fl.217), hei por bem em deferir o levantamento das importâncias 

penhoradas às (fls.206/verso), com suas devidas correções, em favor da 

parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Quanto ao pedido de penhora dos direitos do devedor fiduciário, postergo 

a sua análise, devendo a exequente em (5) cinco dias, indicar nos autos 

qual a instituição financeira é a credora fiduciária do bem e seu atual 

endereço.

Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403141 Nr: 16667-31.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16667-31.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria Aparecida Delcoli da Silva.

Executado: Fábio de Paula Araújo Me.

Vistos, etc...

Sobre o pedido de impenhorabilidade formulado pelo executado às 

(fls.237/242), manifeste-se a parte exequente no prazo de (10) dez dias, 

após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 371319 Nr: 29-54.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE PINHEIRO MONTALVAO, NEILTON 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 29-54.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Irene Pinheiro Montalvão e Neilton Gomes da Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.344/348) e da certidão de 

(fl.355), hei por bem em deferir o levantamento das importâncias 

penhoradas às (fls.241/242), com suas devidas correções, em favor da 

parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

De outro ponto, homologo a pretensão de (fls.350/354), devendo ser 

retificado o valor perseguido na execução.

Cumpridas as determinações supra, intime-se a parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702549 Nr: 10527-39.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBG - INSITUTO BUSINNES GROUP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ZORZETT CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DONIN ZANCHET - 

OAB:9527/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10527-39.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: IBG – Instituto Business Group.

Executado: Luciano Zorzett Cirqueira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.266), hei por bem em deferir o 

levantamento da importância depositada à (fl.242), com suas devidas 

correções, em favor da procuradora do executado, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Por fim, cumpram os demais termos da decisão de (fls.263/verso).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782881 Nr: 7366-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7366-79.2015

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Bianca Alves Rodrigues.
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Executado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os petitórios de (fls.192/195; fls.196/197) e a fim de evitar 

maiores discussões sobre a quantia a ser recebida pela exequente, hei 

por bem em postergar a análise do levantamento da importância 

depositada à (fl.193) e determinar a remessa dos autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância 

com a sentença de (fls.103/106v) e o v. acórdão de (fls.142/148v), 

decotando-se as importâncias depositadas às (fl.181 – 22.09.2017; fl.193 

– 16.01.2018) e, em havendo saldo, deverá ser computada a multa e os 

honorários fixados na decisão de (fls.188/verso).

 Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727617 Nr: 8481-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT, PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8481-09.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cristiana de Jesus Xavier.

Executada: Viação Nova Integração Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.505) e da certidão de (fl.506), hei 

por bem em deferir o levantamento da importância penhorada à (fl.502), 

com suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se 

o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723783 Nr: 4774-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, HADASSA DE OLIVEIRA CARVALHO - OAB:23749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11813 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4774-33.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Vilma Silva Santos.

Executada: Passaredo Transportes Aéreos Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.216/217) e da certidão de 

(fl.218), hei por bem em deferir o levantamento da importância penhorada 

à (fl.213), com suas devidas correções, em favor da parte exequente, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712400 Nr: 7466-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE VON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSE GERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7466-39.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ronnie Von Ribeiro da Silva.

Executado: Geraldo José Gerino.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à secretaria que cumpra integralmente a decisão de 

(fl.88, 1º parágrafo).

De outro ponto, analisando os termos dos petitórios de (fl.92; fl.102) e da 

certidão de (fl.100), hei por bem em deferir o levantamento da importância 

penhorada à (fl.91), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805573 Nr: 16520-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MINORU OSHIRO KANACILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SCOPUS 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE 

ITACARAMBI MEINBERG - OAB:19964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16520-24.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Robson Minoru Oshiro Kanacilo.

Executados: Banco Bradesco S.A. e Scopus Tecnologia Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.59) e da certidão de (fl.69), hei por 

bem em deferir o levantamento da importância penhorada à (fl.56), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818618 Nr: 2417-75.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSE MAURO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2417-75.2016

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

Autor: Juse Mauro da Mota.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.137/140) e (fl.141), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.140), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719943 Nr: 985-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GIL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 985-26.2013

Ação: Cautelar Exibitória

Autor: Marcos Antônio Gil Batista.

Ré: Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.72/75) e (fl.89), hei por bem em 

deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.73), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810673 Nr: 18121-65.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18121-65.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Aquiles Rodrigues da Silva.

Réu: Banco Bradesco S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.96/97v) e (fl.99; fl.100), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.97v), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729537 Nr: 10209-85.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10209-85.2013

Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

Autor: Degmar Pimenta Vieira.

Ré: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.239/243) e (fls.271/274), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.241), 

com suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se os 

competentes alvarás judiciais.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 772364 Nr: 3296-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CATARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3296-19.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Itaucard S.A.

Executada: Adriana Catarina da Silva.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.45), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420471 Nr: 2763-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 208/2009

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Banco Finasa S.A.

Réu: Luciano Paveglio.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.113), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738568 Nr: 1075-97.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1075-97.2014

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro

Autor: José Carlos Marion.

Ré: Bradesco Auto/re Cia de Seguros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.99), determino a intimação 

pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706395 Nr: 1109-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1109-43.2012

Ação: Monitória

Autora: Itaucard S.A.

Réu: Alexandre Rodrigues Oliveira.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.80), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824933 Nr: 4591-57.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ASSUMPÇÃO TRANSPORTE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALMEIDA 

RAMPIM - OAB:OAB/SP 140.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4591-57.2016

Ação: Monitória

Autor: Auto Posto Rei da Castelo 2 Ltda.
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Réu: L. Assumpção Transporte Ltda Epp.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.135), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 15904-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15904-83.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Augusto Cesar Silva Santos.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.71), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816844 Nr: 1848-74.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDIR TORRES ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9254, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1848-74.2016

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autor: Paulo Henrique Moura.

Réus: Ivandir Torres Me e Losango Promoções de Vendas Ltda.

Vistos, etc...

Inicialmente, deixo de analisar a pretensão de (fls.184/186), ante a sua 

preclusão, tendo em vista que a matéria restou decidida às 

(fls.172/verso), sem interposição de recurso.

De outro lado, analisando os termos do requerimento de (fls.182/183), hei 

por bem em deferir o levantamento de (50%) cinquenta por cento dos 

honorários depositados à (fl.180), com suas devidas correções, em favor 

do ilustre perito judicial, expedindo-se alvará.

Cumprida a determinação supra, aguarde-se a realização da prova pericial 

e demais diligências pertinentes ao caso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763404 Nr: 15088-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A BANDEIRANTES CALÇADOS LTDA, JOSE ANTONIO 

DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15088-04.2014

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização

Autora: A Bandeirantes Calçados Ltda.

Representante: José Antônio da Silva Neto.

Ré: Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.217/218; fls.220/verso), não 

verifico como possa acolhê-los, haja vista que a sentença proferida por 

este juízo fora reformada, considerando lícita a cobrança efetivada pela 

concessionária e desconstituindo a condenação, entretanto, não houve a 

inversão do ônus sucumbencial e, a parte ré, por sua vez, não ingressou 

com o recurso cabível para reparar a omissão, tendo transitado em julgado 

em 06.12.2016 (fl.213), deste modo, indefiro o pedido.

Façam as anotações devidas e após, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 69251 Nr: 4593-57.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ETERNO LOPES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLDEQUE SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAVALCANTE 

BARBOSA - OAB:13.127-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4593-57.1998

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Divino Eterno Lopes Melo.
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Executado: Joldeque Soares Gomes.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.128), determino a intimação 

pessoal do exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821765 Nr: 3529-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, WEBER MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3529-79.2016

Ação: Monitória

Autora: Ativa Locação Ltda.

Representante: Weber Moreira Alves.

Réu: M. M. Construções Elétricas Ltda Epp.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.65), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795980 Nr: 12781-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SIQUEIRA SALGUEIRO, NEY IARED 

REYNALDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO, 

ADRIANE CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ - 

OAB:OAB/MT 16.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12781-43.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Márcia de Siqueira Salgueiro.

Representante: Ney Iared Reynaldo Júnior.

Réus: Paulo Roberto da Silva Pedroso e Outra.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.89), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, bem como, regularize sua representação processual, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869 Nr: 705-56.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO,

 SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: (5) cinco DIAS

AUTOS N. 705-56.1993.811.0003 - Código 869

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE EXEQUENTE: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A

PARTE EXECUTADA: COMERCIAL DE CEREAIS ALVES LTDA

INTIMANDO(A, S): TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº. 02.404.861/0001-60.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte exequente acima qualificada, PARA 

QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

 Rondonópolis - MT, 22 de maio de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384669 Nr: 12776-36.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & MATA LTDA, ANTONIO FIRMINO DA 

MATA, ANILDA FLORES CARVALHO SOUZA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603B, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:8.123, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956, SILVIO LUIZ SILVA MOURA LEITE - OAB:OAB/MT8956

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº12776-36/2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executados: Souza & Mata Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S/A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação 

de Execução de Sentença’ que move em desfavor de SOUZA & MATA 
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LTDA, AMTONIO FIRMINO DA MATA e ANILDA FLORES CARVALHO 

SOUZA DA MATA, com qualificação nos autos, ingressou com pedido de 

substituição do polo ativo por ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, pessoa física, devidamente representado por 

seu bastante procurador – Dr. Wállace Eller Miranda –, tendo em vista que 

o crédito do exequente fora cedido, conforme petitório de (fls.249/251), 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.249/251), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.380), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816486 Nr: 1738-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1738-75/2016

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Honda S/A.

Réu: Afranio José de Oliveira.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado ‘RenaJud’, fora realizada busca do 

veículo objeto da lide, porém, como o mesmo não fora emplacado, não 

existe a possibilidade da inclusão de restrição, conforme se verifica pelo 

extrato em anexo.

 Ademais, intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rooo-MT, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415884 Nr: 11544-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORSELINA PEREIRA DA SILVA, CELIA MARIA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11544-18/2008

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A.

Executadas: Jorselina Pereira da Silva e Outra.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada 

Jorselina Pereira da Silva (fl.115), conforme se verifica pelos extratos em 

anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704516 Nr: 12493-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS BESSA E MARCHADO LTDA, 

WALDOMIRO DA SILVA VILELA, LEANDRO REIS MACHADO, TULIANE 

DOS SANTOS BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, KÉSIA KELLY LEANDRO SOUZA 

SOARES - OAB:OAB/PR68.908

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12493-37/2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Montello Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Executado: Santos Bessa e Machado Ltda e Outros.

Vistos, etc.

Considerando que o petitório de (fls.378/390) apenas comprovara a 

propositura da habilitação de crédito, desentranha-se, imediatamente, a 

impugnação à habilitação de crédito de (fls.394/439), devendo-se ser 

entregue a petição e seus documentos à parte.

No que tange ao pleito de consignação em pagamento de (fls.440/449), 

rejeito-o por ser totalmente incompatível com a fase processual, qual seja, 

“Execução de Sentença”, estando, portanto, tal pleito carente de 

sustentáculo jurídico.

De outro norte, intime-se a parte exequente, via seu bastante procuradora, 

para, no prazo de (5) cinco dias, requerer o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814021 Nr: 890-88.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 890-88.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Telefônica Brasil S.A. – Vivo S.A.

Executada: Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.701/703) e de (fl.704), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.703), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767013 Nr: 904-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº904-09/2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Volkswagen S/A.

Executada: Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda.

 Vistos, etc.

Primeiramente, defiro o item ‘c’ de (fl.75), devendo-se intimar o executado 

para que indique bens a penhora, no prazo de (3) três dias, nos termos do 

parágrafo segundo do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.74V 

– item ‘b’), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438100 Nr: 6767-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA COIMBRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6767-19/2010

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Ré: Divina Maria Coimbra Maia.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.101/101V), hei por bem em indeferir o pedido 

de averbação de restrição de circulação, por inviabilizar os pagamentos 

dos custos anuais estipulados pelo poder público (IPVA e licenciamento) e 

pelos órgãos públicos de trânsito não possuírem pátio para depósito de 

veículos apreendidos, tornando inviável sua apreensão.

De outro norte, uma vez deferida a restrição de transferência (fl.68/69), 

intime-se a parte autora, via seu bastante procuradora para, no prazo de 

(5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92291 Nr: 3667-42.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VIEIRA MACHADO, EURIPEDES 

BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3667-42/1999

Ação: Execução de de Sentença

Exequente: Diulio Piato Junior.

Executados: Marina Vieira Machado e Outro.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.380), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729462 Nr: 10141-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESAINA MARIA MULTA - ME, JESAINA MARIA 

MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10141-38/2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Sicredi Sul MT.

Executadas: Jesaina Matia Multa – ME e Outra.

 Vistos, etc...
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Analisando o petitório de (fls.105/105V), hei por bem em indeferir o pedido 

de averbação de restrição de circulação, por inviabilizar os pagamentos 

dos custos anuais estipulados pelo poder público (IPVA e licenciamento) e 

pelos órgãos públicos de trânsito não possuírem pátio para depósito de 

veículos apreendidos, tornando inviável sua apreensão.

De outro norte, defiro apenas e tão somente a inclusão da restrição de 

transferência dos veículos descritos à (fl.105) de propriedade da 

executada, expedindo-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430150 Nr: 12106-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI E FARIAS LTDA, ILZANETE TEIXEIRA 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12106-90/2009

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Ferrari e Farias Ltda e Outra.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.105), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807925 Nr: 17324-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASINATO E SANTOS LTDA-ME, LISSANDRA MARIA 

PASINATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LEAL DE MORAES - 

OAB:56486

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17324-89.2015

Ação: Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Reparação

Autor: Pasinato e Santos Ltda Me.

Ré: Telefônica Brasil S.A.

Vistos, etc...

PASINATO E SANTOS LTDA ME, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer c/c Repetição de 

Indébito c/c Reparação por Danos Morais’ que moveu em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., postulou às (fls.207/362), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792032 Nr: 11102-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11102-08.2015

Ação: Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito

Autor: Aguinaldo Souza Ferreira.

Ré: Oi S.A.

Vistos, etc...

AGUINALDO SOUZA FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Rescisão Contratual c/c Repetição de 

Indébito’ que moveu em desfavor de OI S.A., postulou às (fls.166/169), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Inicialmente, determino à senhora Gestora que proceda ao levantamento 

dos valores depositados nos autos, conforme exposto na sentença de 

(fls.116/120v).

De outro ponto, intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, 

inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de 

(15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com 

artigo 523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815992 Nr: 1550-82.2016.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1550-82.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

Autora: Dalva Rosa de Oliveira.

Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Vistos, etc...

DALVA ROSA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais’ que moveu em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., postulou às (fls.151/153), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432134 Nr: 798-23.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 798-23.2010

Ação: Revisional de Contrato

Autor: Doce Sal Peixaria Ltda Me.

Réu: Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

 Vistos, etc...

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, em causa própria, na ação ‘Revisional 

de Contrato’ que DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME moveu em desfavor de 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, postulou às 

(fls.190/198), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’ atinente aos honorários sucumbenciais, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720337 Nr: 1380-18.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1380-18.2013

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

Autor: Antônio Wanderley de Araújo.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

 Vistos, etc...

ANTÔNIO WANDERLEY DE ARAÚJO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Cobrança de Seguro Obrigatório’ que 

moveu em desfavor COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, postulou às 

(fls.110/112; fl.114), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento 

de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 409588 Nr: 5396-88.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5396-88.2008

Ação: Cobrança Securitária

 Autora: Elizabeth Souza Gomes.

Ré: Sul América Companhia Nacional de Seguros.

 Vistos, etc...

Analisando os petitórios de (fls.307/308; fls.309/311) e a fim de evitar 

maiores discussões sobre os valores a serem recebidos pela autora, hei 

por bem em postergar a análise do levantamento da importância 

depositada à (fl.308v) e determinar a remessa dos autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância 

com a sentença de (fls.268/271v) e o v. acórdão de (fls.298/301), 

decotando-se a importância depositada à (fl.308v – 10.04.2018) e, em 

havendo saldo, deverá ser corrigido até a data de sua confecção.

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713798 Nr: 8935-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE FARIAS BONFIM, CLAUDIANE 

FARIAS BONFIM, MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de maio de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436983 Nr: 5651-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUETTNER S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAO DOS SANTOS - 

OAB:9760/SC

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Por fim, compulsando os autos, verifica-se que não 

houvera o deferimento para inserção de averbações junto aos veículos de 

propriedade da executada, conforme informado no ofício de (fl.257), 

assim, determino à senhora Gestora que expeça ofício ao Douto Juízo da 

Vara Comercial de Brusque – SC, informando sobre a inexistência de 

determinação para tais averbações.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

22 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 339053 Nr: 7334-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PIMENTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDROVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, 

COPPE ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUTORES LTDA, VELIZY 

AUTOMOVEIS LTDA, SANDRA MARIA DE ALMEIDA, SAMUEL MARTINS 

RODRIGUES, AZOR DA SILVA CORREIA, CAMILO GERALDO SAMPAIO, 

CLAUDIA DUTRELO OTOBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT, DJALMA CUNHA MARTINS FILHO - OAB:5961/MT, ELY 

SILVA DE ALMEIDA - OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAD MAGID DANIF - 

OAB:2936

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7334-60.2004

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Adilson Pimenta dos Santos.

Executados: Sandrovaldo Gonçalves de Oliveira e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.323/326), hei por bem em 

deferir os pedidos, expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429688 Nr: 11732-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN, ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO 

RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11732-74.2009

Ação: Execução

 Exequente: Banco John Deere S.A.

Executados: Clóvis Augustin e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.596/598) e de (fls.599/verso), 

hei por bem em deferir os pedidos, conforme já determinado na sentença 

retro.

Expeça-se o necessário.

Cumprida a determinação supra, façam as anotações de estilo e após 

pagas as custas, se houver, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294035 Nr: 8646-42.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8646-42.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executada: Gisleia Serra de Oliveira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.287/291), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente para 

manifestação em (5) cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729747 Nr: 10393-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALONE GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10393-41.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Walone Gonçalves de Lima.

Executado: Banco Panamericano S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.220/verso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista ao exequente para manifestação em (5) 

cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701355 Nr: 9333-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BATISTA DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO RIO 

DE JANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCARINO DE ALMEIDA 

ARANTES - OAB:89127/RJ

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9333-04.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Damião Batista do Nascimento Neto.

Executado: Serviço de Proteção ao crédito do Rio de Janeiro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.137/139), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se o necessário.

Prazo para resposta é de (15) quinze dias.

Vindo aos autos, dê-se vista ao exequente para manifestação em (5) 

cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742849 Nr: 3757-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY MARCOS CAVALCANTE, 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3757-25.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

Executados: Vanderley Marcos Cavalcante e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.75) e considerando que o veículo 

descrito à (fl.69), fora dado em garantia em alienação fiduciária à parte 

exequente, hei por bem em deferir o pedido de penhora, com fulcro no 

artigo 835, inciso IV do Código de Processo Civil.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715252 Nr: 10517-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE CASTRO 

ARCANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 10517-58.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Maria Auxiliadora de Castro Arcangelo.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.142), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se o necessário.

Prazo para cumprimento da deprecada é de (90) noventa dias, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740696 Nr: 2438-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PESSOA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2438-22.2014

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Antônio Pessoa Prado.

Executado: Walber Santos Pio Codeço.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.87/92), hei por 

bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 246, inciso I do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402408 Nr: 15929-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI DIATEBUK JANISCK, CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA BIG LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15929-43.2007

Ação: Usucapião Especial Urbano

Autor: Ildefonio de Oliveira Machado.

Réus: Osni Diatebuk Janisck e Outra.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.206/207), não verifico nenhum 

elemento plausível ou jurídico para acolher a pretensão esposada pelo 

autor, mesmo porque a questão é objeto de ação própria, assim, indefiro.

Façam as anotações devidas, após arquive-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713358 Nr: 8473-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8473-66.2012

Ação: Monitória

Autora: Lodi Recapagem de Pneus Agrícolas Ltda.

Réu: Afonso Batista de Lima.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.63), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se o necessário.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770809 Nr: 2536-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2536-70.2015

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

 Autora: Kenniffer Vanessa Souza da Silva.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.58/61), hei por 

bem em deferir o pedido, concedendo à autora as benesses da 

assistência judiciária gratuita, devendo ser observado o disposto no artigo 

98, §3º do Código de Processo Civil.

Façam as anotações devidas, após arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749158 Nr: 7308-13.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J OLIVEIRA ANDRADE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 
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- OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7308-13.2014

Ação: Ordinária de Cobrança

Autora: Iresolve Companhia Securit. de Créditos Financeiros S.A.

Réu: J J Oliveira Andrade Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.103), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação do réu por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804299 Nr: 16037-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO OMITTO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16037-91.2015

Ação: Reintegração de Posse

Autora: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I.

Réu: Victor Hugo Omitto Franco.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.228/229), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Prazo para resposta é de (10) dez dias.

Vindo aos autos, dê-se vista à autora, para que no prazo de (5) cinco 

dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 101528 Nr: 13470-49.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 13470-49.1999

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Jaime Dias Pereira e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.232/236), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de penhora, 

avaliação, intimação e alienação, conforme disposto no artigo 835, inciso 

V do Código de Processo Civil, com prazo de (120) cento e vinte dias para 

seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446757 Nr: 1939-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES, CLAYTON 

LUIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1939-43.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Márcio Antônio Garcia.

Executado: Adevair Ferreira Marques.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.173), hei por bem em deferir o 

pedido de avaliação do imóvel descrito e caracterizado à (fl.139), com 

fulcro no artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

Intime-se a parte executada e sua esposa dos termos da penhora e 

avaliação.

Cumpridas as determinações supra, intime-se a parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

débito atualizado, bem como, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 345533 Nr: 1027-56.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SOARES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1027-56.2005

Ação: Execução de Título Executivo Judicial.

Exequente: Alice Soares Dias.

Executado: José Carlos Duarte da Costa.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.137/150), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de penhora, 

avaliação, intimação e alienação, conforme disposto no artigo 835, inciso 

V do Código de Processo Civil, com prazo de (120) cento e vinte dias para 

seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC.

 Quanto à penhora realizada à (fl.129), proceda-se a intimação do 

executado por edital.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763698 Nr: 15226-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES PERROT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADOBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, PAULO SÉRGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE RODRIGUES - 

OAB:42318

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15226-68.2014

Ação: Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico

Autor: Edson Alves Perrot.

Réus: Ladobrasil Logística e Transportes Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.72), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) 

quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807894 Nr: 17307-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS PITANGUEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 B ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17307-53.2015

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito

Autor: Comercial Produtos Agrícolas Pitangueira Ltda.

Ré: Telemarketing Brasil Publicidade Ltda Epp.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.87), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o autor, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802117 Nr: 15233-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS REIS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI KELLY DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15233-26.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Franciele dos Reis Machado.

Executada: Geni Kelly da Silva Souza.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.92/93), hei por bem em deferir o 

pedido de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo descrito à 

(fl.91), com fulcro no artigo 835, inciso IV do Código de Processo Civil.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707175 Nr: 1932-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, 

BRADESCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1932-17.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro.

Executada: Transportadora Imperador Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.562/verso), hei por bem em 

deferir o pedido de penhora e avaliação do veículo descrito à (fl.529), com 

fulcro no artigo 835, inciso IV do Código de Processo Civil.
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Nesta data fora averbada, via ‘RenaJud’, a restrição de transferência do 

bem, conforme extrato em anexo.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703508 Nr: 11485-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELI FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON RODRIGUES GOULART 

- OAB:12572/GO

 Analisando a questão trazida à liça pela parte exequente às (fls.364/368) 

e realizando consulta junto ao sistema ‘RenaJud’, hei por bem em deferir a 

penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária apenas 

do veículo de placa LLL6528/MG, com fulcro no artigo 835, inciso XII do 

Código de Processo Civil, averbando-se restrição de transferência via 

‘RenaJud’. Neste sentido, assente a jurisprudência que:“PENHORA SOBRE 

DIREITOS - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- Possibilidade de a penhora recair sobre os direitos que o devedor detém 

sobre bem alienado fiduciariamente - (...)PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

20813606420168260000 SP 2081360-64.2016.8.26.0000, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 27/07/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/08/2016)Consigno que deverá ser observado o 

disposto no artigo 838 a 844 do CPC.Proceda-se a intimação do credor 

fiduciário dos termos desta decisão e para que no prazo de (15) quinze 

dias, informe a atual da situação do contrato, acostando os extratos e 

documentos pertinentes ao caso.Quanto ao veículo Renault/Master Bus16 

DCI (placa HKE4294), verifica-se pelo extrato em anexo que o mesmo 

encontra-se em nome de terceiro, não sendo possível o acolhimento do 

pedido, assim, rejeito-o.Por fim, averiguando a pretensão de (fl.367, 3º 

parágrafo) e o artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do 

nome do executado em cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito.Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para 

as diligências necessárias.Intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, 

a p ó s  c o n c l u s o s . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417817 Nr: 255-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FELIZARTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 31/2009

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Instituição Educacional Matogrossense – Iemat.

Executada: Maria Helena Felizarti.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.136), determino o cumprimento da decisão 

retro e, desde já, autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema 

‘Serasajud’, para as diligências necessárias.

Quanto ao pedido de reconsideração da decisão de (fl.134/verso), não 

verifico motivos preponderantes ao seu acolhimento, assim, indefiro e, via 

de consequência, mantenho a decisão.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711581 Nr: 6599-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, JOSE ANTONIO TADEU 

GUILHEN, MARCELO TADEU FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECURANT DO BRASIL SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6599-46.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Agropecuária Maggi Ltda e Outros.

Executada: Securant do Brasil Serviços de Tecnologia Ltda.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.123) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411216 Nr: 7268-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4062, SAMIR BENNETT BUAINAIM - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7268-41.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Executada: Eliane Ferreira de Oliveira.

Vistos, etc...

Defiro o pedido de (fl.224, 1º parágrafo), mediante as cautelas de estilo.

No mesmo diapasão, verificando a pretensão de (fl.224, 2º parágrafo) e o 

artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, que assim dispõe “a 
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requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 353688 Nr: 8701-85.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLASFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROESTE CONSTRUCOES ELETRICA LTDA, 

VANDIR JORGE SGUAREZI, JOSE ADALBERTO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CUNHA 

FERRAZ - OAB:3050

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8701-85.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Blasforte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Executados: Eletroeste Construções Elétricas Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.271/279) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776825 Nr: 4979-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4979-91.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Executados: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.752/754), hei por bem em deferir 

os pedidos, expedindo-se cartas precatórias de avaliação, alienação e 

intimação (artigos 870 a 874 e 879 a 903, CPC), com prazo de (120) cento 

e vinte dias para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92131 Nr: 3514-09.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRSAIL GABRIEL DA SILVA, MARIA LUCIA 

DENIPOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YNÁCIO AKIRA HIRATA - 

OAB:96484

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5291/1999

Ação: Execução

 Exequente: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executados: Mirsail Gabriel da Silva e Outra.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.97), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de intimação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442744 Nr: 11412-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11412-87.2010

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Olavo Aguiar Paiva Filho e Outra.

Vistos etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.115), hei por bem em determinar a 

intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos a cópia atualizada da matrícula do imóvel descrito à (fl.115) e o 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825761 Nr: 4949-22.2016.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO JOSE DELAI, ANA PAULA 

BELLINTANI DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4949-22.2016

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Alberto José Delai e Ana Paula Bellintani Delai.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.67/68), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de avaliação e intimação (artigos 

870 a 874, CPC), com prazo de (90) noventa dias para seu cumprimento 

(artigo 261, CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 282625 Nr: 6108-25.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO, ELIZETE FRICK 

RAMBO, ADELAR FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6108-25.2001

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

Executados: Arlindo Ferreira Rambo e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.212/213), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 332380 Nr: 2937-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT, FRANKLIN CHARLEYE 

DUCCINI - OAB:287027

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2937-55.2004

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Luiz Antônio Viola.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.360/361), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(180) cento e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713457 Nr: 8577-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - 

NOVO CLIMA, JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, GOMES DA SILVA E 

OLIVEIRA RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS SERAFIM DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 4.777

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8577-58.2012

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Oliveira Rodrigues & Cia Ltda e Outros.

Embargado: Rondoferro Comércio de Ferro e Aço Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando que o Administrador Judicial fora devidamente intimado e 

não promoveu o andamento do feito (fls.103/104), hei por bem em 

determinar a intimação pessoal dos embargantes, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

embargante por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434138 Nr: 2804-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DA SILVA E OLIVEIRA RODRIGUES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2804-03.2010

Ação: Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Rondoferro Comércio de Ferro e Aço Ltda.

Executado: Gomes da Silva e Oliveira Rodrigues Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.117), hei por bem em indeferir, 

tendo em vista que mencionada diligência cabe exclusivamente à parte 

interessada.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da parte exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424426 Nr: 6596-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA GOMES MIRANDA, AMAURI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6596-96.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria Neuza Rodrigues de Almeida.

Executados: Josefa Gomes Miranda e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.108/111; fls.117/118), hei por 

bem em deferir parcialmente a pretensão e, via de consequência, 

determino a expedição de mandado de constatação, devendo o senhor 

oficial de justiça diligenciar até a residência do executado e descrever 

todos os bens que guarnecem a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739641 Nr: 1747-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILNIR DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BONATTO - 

OAB:OAB/PR54585, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A, 

GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, SADI BONATTO 

- OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1747-08.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Adailnir de Oliveira e Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.75), defiro apenas e tão somente a 

expedição de carta precatória de citação e penhora, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da parte exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 300781 Nr: 10685-75.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO GUIMARAES LTDA, JOSÉ CARLOS 

AMARILA DE SOUZA, VANIA MARIA NOGUEIRA AMARILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIO DE PAULA SANTOS 

NETO - OAB:196717/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10685-75.2003

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

Executados: Posto Guimarães Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.387), não vejo motivos plausíveis 

para seu acolhimento, ante a ausência de sustentação legal, assim, 

indefiro.

Considerando que o feito tramita desde o ano de 2003, determino a 

intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), 

dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718355 Nr: 13815-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H J COMERCIO DE COSMETICOS LTDA -ME, 

WASHINGTON VILELA DE FREITAS, HAYANE DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13815-58.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: H J Comércio de Cosméticos Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.88/89), não vejo motivos 

plausíveis para seu acolhimento, eis que o acordo restou homologado por 

decisão, com suspensão do feito para cumprimento voluntário da 

obrigação, portanto, não há que se falar em aplicação do disposto no 

artigo 523 do Código de Processo Civil, assim, indefiro.

Prossiga-se na execução, requerendo o que de direito em (5) cinco dias.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da parte exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770163 Nr: 2223-12.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FEITOSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2223-12.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

 Autor: Aroldo Feitosa Fernandes.

Ré: Oi Móvel S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.139/143v), não verifico nenhum 

motivo plausível para acolhê-lo, haja vista que é de conhecimento público e 

notório que fora encerrado o prazo de blindagem da ré, ante a 

homologação do Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro – RJ, assim, indefiro.

De outro lado, determino a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no 

artigo 524 do Código de Processo Civil, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704477 Nr: 12454-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SPANI GOIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12454-40.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Executado: Marcelo Spani Goiana.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.111), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, eis que não houvera nenhuma tentativa de citação do 

executado, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2011, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762289 Nr: 14622-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11654-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14622-10.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Executada: R. Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.58/verso), não vejo motivos plausíveis para 

seu acolhimento, haja vista que não houvera nenhuma tentativa de citação 

da executada, ante a ausência de depósito da diligência, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2014, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811564 Nr: 18375-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - 

OAB:13889/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT 45.458, 
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RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18375-38.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.

Ré: JP Transportes Rodoviários Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.56), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, haja vista que não existem provas nos autos da retomada do 

bem, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2015, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822796 Nr: 3907-35.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3907-35.2016

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autor: Reginaldo de Souza Moraes.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.123), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2016, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 878144 Nr: 9624-91.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO NUNES CABETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9624-91.2017

Ação: Condenatória

Autor: Nélio Nunes Cabette.

Ré: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.134/136), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por bem em manter a 

decisão de (fls.133/verso), por seus próprios fundamentos.

Façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783674 Nr: 7632-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON TEIXEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9521-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 

16.610

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7632-66.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Coperphos Indústria, Comércio e Representação Ltda.

Executado: Vilson Teixeira Sobrinho.

 Vistos, etc...

Deixo de analisar a questão trazida à liça à (fl.42v), tendo em vista que o 

pedido formulado à (fl.37), já restou analisado e indeferido à (fl.40).

De outro lado, verifica-se que o cálculo acostado à exordial está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51957 Nr: 384-79.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCOS BENEDITO GARCIA DE 

SOUZA, SUELY SANTOS GARCIA, WILMAR RODRIGUES GALVAO, 

WILSON DIONISIO GAUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 384-79.1997

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Espólio de Marcos Benedito Garcia de Souza.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de fls. 225/226, hei por bem determinar a intimação 

do espólio, na pessoa de seu inventariante (fls.226-verso) para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização processual.

Cumprida a determinação supra, intime-se o exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, requeira o que de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 281864 Nr: 5269-97.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERACÃO NACIONAL DA AGRICULTURA-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEM RAMOS - OAB:MT/5291, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL RIBEIRO TOSTA - 

OAB:5133/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5269-97.2001

Ação: Execução

 Exequente: Confederação Nacional da Agricultura – CNA.

Executado: Osmar Ribeiro Tosta.

Vistos etc...

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos a cópia atualizada da matrícula do imóvel descrito à (fl.184), 

bem como, o demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728983 Nr: 9715-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9715-26.2013

Ação: Cobrança

Autor: José do Carmo Guimarães.

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.115), intime-se pessoalmente o 

Dr. Marcus José Pieroni, via mandado, para que no prazo de (15) quinze 

dias, cumpra a determinação de (fl.111).

Após integralmente cumprida a determinação de (fl.111), voltem-me os 

autos conclusos para decisão.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393489 Nr: 6946-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINEIA SALETI 

LUSA CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6946-55.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Fábio Delfino Oliveira Marques.

Executado: Jair Antônio Caramori e Outra.

 Vistos, etc...

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, tragam ao autos 

cópia legível do acordo acostado às fls.171, após conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720343 Nr: 1385-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1385-40.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Osmar Ferreira dos Santos.

Vistos, etc...

Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (10) dez dias, traga aos autos a cessão de crédito firmada com Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG – Brasil 

Multicarteira, sob pena de indeferimento.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da autora, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 289608 Nr: 4058-89.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GRIESANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS POLICIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO P DE ARAÚJO - 

OAB:60.369

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4058-89.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Celso Griesang.

Executada: Transportes Rodoviários Polical Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.165/171), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768887 Nr: 1663-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 

BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.65/67v) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (15) 

quinze dias, recolhas as custas remanescentes ante a alteração do valor 

da causa, sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740075 Nr: 2034-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2034-68.2014

 Ação: Consignação em Pagamento

Autor: Celi de Fatima Lopes Maidana.

 Ré: Banco Do Brasil S/A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.165), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798245 Nr: 13569-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.90/94) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (15) 

quinze dias, recolhas as custas remanescentes ante a alteração do valor 

da causa, sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781277 Nr: 6691-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6691-19.2015
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Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réus: Centro de Operações Logística e Transporte Ltda - ME.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.107), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo 

Civil, após conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819341 Nr: 2699-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA A. C.LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.88/92) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (15) 

quinze dias, recolhas as custas remanescentes ante a alteração do valor 

da causa, sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717162 Nr: 12579-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819 ,  GUSTAVO AMATO P ISS IN I  - 

OAB:OAB/MT13842A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12579-71.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A e Outro.

Executados: Transcris – Transportes Rodoviários Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.206) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, 

via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812608 Nr: 361-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DIVINO DE PAULA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.65/69), hei por 

bem em homologar o auto de avaliação de (fl.63) e acolher o pedido de 

alienação do imóvel de (fl.62), seguindo as novas regras estabelecidas 

pelo Código de Processo Civil e pelo Conselho Nacional de Justiça. De 

outro ponto, com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, 

determino a realização de leilão público para alienação do imóvel 

penhorado à (fl.62) e, via de consequência, nomeio para o encargo o Dr. 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, Leiloeiro Público Oficial, matriculado 

na Junta Comercial/MT sob nº 21/2012, em consonância com o disposto no 

artigo 883 do mesmo códex legal. (...) Por fim, determino à senhora 

Gestora que providencie a expedição de todos os documentos 

necessários à realização do leilão, em colaboração ao senhor leiloeiro, 

bem como, expeça o edital de praça consignando todas as 

particularidades elencadas, bem como, o disposto nos artigos 886 a 903 

do Código de Processo Civil.Intimem-se, inclusive o leiloeiro, 

oportunizando-se vista dos autos no prazo legal.Cumpra-se.Rondonópolis, 

25 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429241 Nr: 11333-45.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SHOP LAR LTDA, 

APARECIDO MARTINS GUERREIRO FACTORING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11333-45.2009

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Nilton Spartalis Teixeira.

Executado: Supermercado Shop Lar Ltda e Outro.

Vistos, etc...

NILTON SPARTALIS TEIXEIRA, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Execução de Título Executivo Extrajudicial’ que move em desfavor de 

SUPERMERCADO SHOP LAR LTDA e APARECIDO MARTINS GUERREIRO 

FACTORING, postula no sentido de que seja desconsiderada a 

personalidade jurídica da empresa executada, recaindo a penhora sobre 

os bens dos sócios (fls. 211/214), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios (fls. 212), para manifestarem-se e requererem as 

provas cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751576 Nr: 8580-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SIMON, MARIA ISABEL DELLA 

VALLE OBERSTEINER, CELSO FERRARI, DELCIO JOSE BOLZAN, ALUISIO 

DA CASTRO LESSA, EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO, SADI VICENTE 

ANTONHASSI, CARLOS FRANCISCO QUESADA, ESPOLIO DE GENEZ 

CORREA, CARLA ANDREA QUESADA, GERALDO VALERIANO DE 

OLIVEIRA, MARIA SALETE DOS SANTOS, CLAUDIONOR DUARTE 

CORREA, MICHAEL AMARAL FARAH, VILSON BUSSOLARO, IVONETE DA 

SILVA MOREIRA, JOSE CARLOS SARTORI, JULIO MENDES DA SILVA, 

JULIO MENDES DA SILVA, EROTILDE ROSA GASPARINI, ANTONIO 

ARAUJO DE LIMA, ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS, JOAQUIM 

SANCHES MARTINS, MARIA LAURA AMARAL LOPES, ESPOLIO DE 

ADILSON COUTINHO BOW, CYRO DIAS DE LIMA, MARIA ANGELICA 

BETTIATO SARTORI, ESPÓLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA, JULIANA 

LUIZA SARTORI, RAFAEL BETIATTO SARTORI, MILTON JOSE BAPTISTA 

VASCONCELOS, ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, ESPÓLIO 

DE SADI SCHMITZ, MARLENA MARIA SCHMITZ, AREDSON ESTEVAM 

MIRANDA, ESPÓLIO DE SIMPLICIO GOULART DE FIGUEIREDO, NATALICIO 

ADÃO GOULART, TETSUO OTSUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24498/OAB PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7295, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8580-42.2014

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequentes: Paulo Roberto Simon e Outros.

Executado: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da decisão superior proferida no Agravo de 

Instrumento nº 14177/2016 e do petitório de (fls.871/904), hei por bem em 

determinar a conversão da presente ação em Liquidação de Sentença, 

efetuando-se as retificações necessárias e, ainda, para confecção dos 

demonstrativos de cálculos, nomeio perito judicial o Senhor João 

Fernandes Zuffo, contador, com endereço à Avenida Dom Pedro II, nº 719, 

Centro, nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, 

§2º, incisos I, II e III, CPC).

 Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico (artigo 

465, §1º, incisos II e III, CPC).

 Os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, com fulcro 

no artigo 95 do Código de Processo Civil e, uma vez concordes com a 

proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias (artigo 95, §1º, 

CPC), desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para 

início dos trabalhos, intimando-se as partes.

 Prazo para entrega do laudo é de (60) sessenta dias (artigo 465, CPC) e, 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial.

 Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820138 Nr: 3004-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GA-MT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEX COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BERTO - 

OAB:37716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3004-97.2016

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Ga-MT Transportes e Logística Ltda.

Executada: Fex Comercial Exportadora e Importadora Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.45/57), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726298 Nr: 7233-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICLENE CASTRO DOS SANTOS -ME ( TACO 

FORT), NICLENE CASTRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7233-08.2013

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Niclene Castro dos Santos Me e Niclene C. dos Santos.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação de 

Execução por Título Extrajudicial’ que move em desfavor de NICLENE 

CASTRO DOS SANTOS ME E NICLENE CASTRO DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressou com pedido de substituição do pólo ativo 

por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A., pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista que 

o crédito do exequente fora cedido, conforme petitório de (fls.148/161), 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.150/verso), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Cumprida a determinação supra, determino a intimação pessoal do 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731887 Nr: 12190-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA-MT, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE APARECIDA NATEL 

GLASER DA SILVA - OAB:50586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:OAB/MT11482B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12190-52.2013

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Fidis S.A.

Réus: Transportadora Gabriela Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

BANCO FIDIS S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação de 

Busca e Apreensão’ que move em desfavor de TRANSPORTADORA 

GABRIELA LTDA ME, SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO E MARLENE 

ALVES GALVÃO, com qualificação nos autos, ingressou com pedido de 

substituição do pólo ativo por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., 

pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista que o crédito do autor 

fora cedido, conforme petitório e documentos de (fls.133/140) e, instada a 

se manifestar, a parte ré permaneceu inerte, conforme se observa da 

certidão de (fl.143), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do autor é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Ademais, em não tendo a ré se manifestado (fl.143), preclusa está, 

eventual negativa.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos, com fulcro no artigo 109, 

§1º do Código de Processo Civil, e, via de consequência, determino que 

efetuem as necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao 

Sistema Apolo.

Cumprida a determinação supra, intime-se pessoalmente a parte autora, na 

pessoa de seu representante legal, bem como, seu bastante procurador, 

para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790713 Nr: 10503-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10503-69.2015

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Lucineide Nunes da Silva.

Embargado: Itaú Unibanco S.A.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação de 

Embargos à Execução’ que lhe moveu LUCINEIDE NUNES DA SILVA, com 

qualificação nos autos, ingressou com pedido de substituição do polo ativo 

por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A., pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista que 

o crédito do embargado fora cedido, conforme petitório e documentos de 

(fls.81/94), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do embargado é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.83/verso), com fulcro no artigo 109, §1º do Código de Processo Civil, 

e, via de consequência, determino que efetuem as necessárias alterações 

na capa do feito, bem como, junto ao Sistema Apolo.

Por fim, considerando que o feito é findo, determino que após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346357 Nr: 1795-79.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNEC - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE - 13 JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGENOR SALES FERNANDES, 

ALDA MORAES DE ANICESIO FERNANDES, ANDRESSA MORAES SALES 

FERNANDES, ALINNY MORAES SALES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DAMASCENO SILVA - 

OAB:OAB/GO 17.552, NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA - 

OAB:OAB/DF 44.136, SARA KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI - 

OAB:OAB/DF37.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA MORAES SALES 

FERNANDES - OAB:16.845-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1795-79.2005

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cnec – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Executados: Espólio de Agenor Sales Fernandes e Outros.

 Vistos, etc...

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714513 Nr: 9724-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 9724-22.2012

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Gledson Pereira das Neves.

Executado: Altair Cavaglieri.

 Vistos, etc...

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, adéque sua pretensão de (fl.78) ou requeira o 

que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 360919 Nr: 12155-73.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFIG BADIE DAUD, RAFIG BADIE DAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER COSTA SILVA, MARIA DOS REIS 

COSTA, WALTER COSTA SILVA, MARIA DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 12155-73.2005

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Rafig Badie Daud.

Executados: Walter Costa Silva e Maria dos Reis Costa.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos dos petitórios de (fls.149/164) e de (fls.167/172), 

hei por bem em determinar a expedição de mandado de constatação, para 

que o Senhor Oficial de Justiça diligencie até o imóvel descrito e 

caracterizado às (fls.145/146), a fim de averiguar quem reside no local, 

consignando o nome completo dos moradores e há quanto tempo.

 Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869412 Nr: 6369-28.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKSUEL EVANGELISTA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:OAB/MT7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6369-28.2017

Ação: Carta Precatória

 Requerente: Df Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Requerida: Marksuel Evangelista Bonfim.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.32) e o disposto no artigo 393 

da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 879941 Nr: 10275-26.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICLO CAIRU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A W MOTOS MULTIMARCAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DIEGO R. S. CASTRO - 

OAB:6269/RO, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10275-26.2017

Ação: Carta Precatória

 Requerente: Ciclo Cairu Ltda.

Requerida: A W Motos Multimarcas Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.46) e o disposto no artigo 393 

da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 875691 Nr: 8679-07.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ARAUJO TRAMARIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8679-07.2017

Ação: Carta Precatória

 Requerente: Mutua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.

Requerido: Danilo Araújo Tramarim de Oliveira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.23) e o disposto no artigo 393 

da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 863073 Nr: 4243-05.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4243-05.2017

Ação: Carta Precatória

 Autor: Banco Bradesco S.A.

Réu: Ailton Mendes Alencar.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.46), proceda-se a devolução da 

deprecada à sua comarca de origem, com as baixas de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709751 Nr: 4689-81.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ZERBINI, ERNEY FELICIO 

PLESSMANN DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERREIRA FRANÇA - 

OAB:240.016 SP, ESDRAS GOMES AGUIAR - OAB:234639/SP, Luiz 

Nakaharada Junior - OAB:163.284/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4689-81.2012

Ação: Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos

Autor: Odoni Ferreira de Souza.

Ré: Fundação Zerbini.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.225/226), manifeste-se a parte 

ré em (5) cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778323 Nr: 5563-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PETRI QUEIROZ, AGACCI NETO & FRAGA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - 

OAB:OAB/SC18026, PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:MT/14.163-A, 

PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT15285

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5563-61.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Daniela Petri Queiroz e Agacci Neto & Fraga Advogados.

Executada: Primavera Diesel Ltda.

Vistos, etc...

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Cumpra-se integralmente a decisão de (fls.140/verso).

Por fim, deixo de analisar a questão de (fl.143; fl.145), tendo em vista que 

mencionado pedido deve ser dirigido ao feito originário da penhora, mesmo 

porque não existem valores bloqueados nestes autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433630 Nr: 2296-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERTEL COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS TELEFONICOS DO ESTADO DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENINA MORAES DE SOUZA, ELIOMAR 

OLIVEIRA E SILVA, ERNANES SOARES MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACILIO PERON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:, VANDERLEI CHILANTE - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2296-57.2010

Ação: Monitória

Autora: Coopertel Cooperativa de Economia Mista e Crédito Mútuo.

Réus: Venina Moraes de Souza e Outros.

Vistos, etc...

Defiro o pedido formulado à (fl.127), expedindo-se o necessário.

Após pagas as custas, façam as anotações de estilo e arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88617 Nr: 24094-94.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAM CAMBIO VIAGENS TURISMO LTDA, 

JORGE LUIZ BULAMAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JUVENAL ANTONIO DA COSTA - 

OAB:2076-A/OAB/RJ

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5048/1998

Ação: Execução

 Exequente: Antônio Miguel Weber dos Santos.

Executados: Intercam Câmbio Viagens Turismo Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão superior de (fls.161/166), intimando-se as partes e 

expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.
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 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432582 Nr: 1247-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, GR TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1247-78.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Sociedade Rádio Clube de Rondonópolis Ltda.

Executada: Brasil Telecom S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.507/510; fls.517/518) e da 

certidão de (fl.516), hei por bem em manter a decisão de (fls.505/verso), já 

transitada em julgado e, via de consequência, determino seu imediato 

cumprimento, expedindo-se o necessário.

Após, façam as anotações de estilo e, uma vez pagas as custas, se 

houver, arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 45352 Nr: 2770-19.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO 

JÚNIOR - OAB:9251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO MACEDO - 

OAB:4763/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2770-19.1996

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda.

Executado: Damião Gomes de Souza.

Vistos, etc...

Considerando a certidão de (fl.385), determino o cumprimento dos demais 

termos da decisão de (fl.379).

Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452013 Nr: 7192-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR JOSE FORASTIERI, JUSSARA A S 

FORASTIERI, MAURICIO FORASTIERI, REGINA CELI DOS SANTOS SERRA 

FORASTIERI, NILSON APARECIDO FORASTIERI, ADRIANA APARECIDA 

BRANCO FORASTIERI, LUIS ANTONIO FORASTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Machado Lemes - 

OAB:35.115/PR, ALAN MACHADO LEMES - OAB:35115

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7192-12.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Odílio Balbinotti.

Executados: Osvaldir José Forastieri e Outros.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino a intimação dos executados, para que no prazo de 

(10) dez dias, regularizem sua representação processual, haja vista a 

ausência de instrumento procuratório nos autos.

Suprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre a impugnação de (fls.147/164) 

e a certidão de (fl.165), após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779706 Nr: 6083-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO OLIVEIRA E COSTA LTDA ME, LUIZA 

RIBEIRO OLIVEIRA, OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18456/O, TATIANA PEREIRA BARROS - OAB:MT/10.757

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6083-21.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Televisão Centro América Ltda.

Executados: Ribeiro Oliveira e Costa Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Sobre o petitório e documentos de (fls.92/101), manifeste-se a parte 

exequente no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711422 Nr: 6430-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON AUGUSTO DE QUEIROZ RODRIGUES, 

JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA AMARAL & PITÃO LTDA - ME, ALTAIR 

BERTOTTO, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, EDIVALDO OSTROSKI - OAB:36462/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 6430-59.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jeverson Augusto de Queiroz Rodrigues.

Representante: Jeverson Rodrigues de Lima.

Executados: Silva Amaral & Pitão Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Sobre o petitório de (fls.533/verso) e a certidão de (fl.534), manifeste-se a 

parte exequente no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731761 Nr: 12088-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12088-30.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Nelson Silveira Carvalho e Mara Alzira Ferraz Carvalho.

Executado: Josias de Brito.

Vistos, etc...

Inicialmente, considerando que o executado veio aos autos às 

(fls.153/154), determino à secretaria que certifique o decurso do prazo 

para cumprir a obrigação, nos termos da decisão de (fls.133/verso).

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.135/152; fls.156/159), hei por bem em determinar ao senhor Roney 

Konanz de Lima, Oficial de Justiça para que novamente diligencie até o 

imóvel localizado no Parque Residencial Buriti, Lote 13, Quadra 07, sob a 

matrícula nº 75.773 do CRI local, a fim de apurar o valor das benfeitorias 

realizadas no mesmo, discriminando todas as melhorias em auto 

circunstanciado, bem como, eventual depredação ocorrida após o 

cumprimento do mandado de reintegração de posse, atribuindo o atual 

valor às referidas edificações.

 Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726272 Nr: 7213-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER, BASILIO 

LOTARIO RICHTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7213-17.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Executados: Sirlei Eunice Donner Richter e Basílio Lotário Richter.

 Vistos, etc...

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 872664 Nr: 7527-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER, BASILIO LOTARIO 

RICHTER, LISIA DA CUNHA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA AMBROSIO - 

OAB:OAB/PR 68.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PRISCILA FURST - 

OAB:OAB/PR47733, ELAINE MASSAE NAKAZAWA - OAB:OAB PR 

59.417, PAULO FERNANDO PAZ ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37007

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7527-21.2017

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Sirlei Eunice Donner Richter e Outros.

Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Vistos, etc...

Sobre a impugnação de (fls.162/200), manifeste-se a parte embargante no 

prazo de (10) dez dias, conforme determinado às (fls.159/160v), após 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 388232 Nr: 1916-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/9106, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1916-39.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lazaro Alfredo de Oliveira.

Executada: Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

 Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça as (fls.509/verso) e realizando 

consulta junto ao sistema Apolo, verifica-se que assiste razão à parte 

executada, uma vez que não fora corretamente cumprida a decisão de 

(fls.503/verso), pois, o prazo consignado na intimação é totalmente alheio 

ao disposto em lei, assim, acolho o pedido de devolução de prazo e, via de 

consequência, determino a intimação da parte executada, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, cumpra a obrigação 

nos termos da decisão de (fls.503/verso) e demonstrativo de (fls.505v), 

devidamente atualizado, sob as penas da lei.
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Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441464 Nr: 10134-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, ARI GIONGO, CARMEM 

LÚCIA OLIVEIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos declaratórios intentados por BANCO DO 

BRASIL S.A., e, via de consequência, mantenho a decisão de (fl.105), em 

sua íntegra.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de maio de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815892 Nr: 1510-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1510-03.2016

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

 Executada: Renata Fruet.

Vistos, etc...

RENATA FRUET, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara com “Embargos Declaratórios” pelos fatos narrados no petitório 

de (fls.53/55v) e, instada a se manifestar, a parte exequente/embargada 

apresentou sua contrarrazões às (fls.59/61), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Analisando os fatos elencados nos embargos declaratórios, não verifico 

motivos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que não há omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material na decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade, conforme aduzido pela embargante.

Por fim, tenho comigo que em não havendo nenhum ponto obscuro, 

contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, deverá ser mantida a 

decisão em sua íntegra.

Nestes termos:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos 

declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” (STJ 

– 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos declaratórios intentados por RENATA 

FRUET, e, via de consequência, mantenho a decisão de (fls.50/52), em 

sua íntegra.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413727 Nr: 9402-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE TEREZINHA CASTRO BRUM, ARTUR 

VITORIO SAVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9402-41.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Karine Fagundes Garcia Duarte.

Executados: Janice Terezinha Castro Brum e Artur Vitório Savian.

Vistos, etc...

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE, com qualificação nos autos, em 

causa própria, ingressou com “Embargos Declaratórios” pelos fatos 

narrados no petitório de (fls.138/139v) e, instada a se manifestar, a parte 

executada/embargada, permaneceu inerte, conforme se observa da 

certidão de (fl.144), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Analisando os fatos elencados pela embargante, verifica-se que assiste 

razão à parte, uma vez que há erro material na decisão de (fls.136/verso), 

passível de correção.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os 

embargos ofertados por KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE, com 

qualificação nos autos e, via de consequência, revogo a decisão de 

(fls.136/verso), passando a constar os seguintes termos:

 “HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.135/verso), para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo (21.06.2018), com 

fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito, após conclusos.

Expeça-se o necessário.”

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774242 Nr: 4020-23.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADUAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

ME, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AMELIA SARAIVA - 

OAB:41233
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos declaratórios intentados por ITAÚ 

SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. (CHUBB SEGUROS BRASIL 

S.A.), e, via de consequência, mantenho a decisão de (fls.108/109), em 

sua íntegra.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de maio de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736816 Nr: 16083-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE APARECIDA TAROCO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL CORRETORA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, OSVALDO TAROCO - OAB:17689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos declaratórios intentados por BANCO DO 

BRASIL CORRETORA DE SEGUROS, e, via de consequência, mantenho a 

dec isão  de  ( f l s .245 /246) ,  em sua ín tegra . In t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818199 Nr: 2286-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LIBERINO ALVES SOUZA, 

ESPÓLIO DE MARIA CAROLINA DE SOUZA, MARIA SOUZA SANTOS, 

REINALDO ALVES SOUZA, EDMILSON BEZERRA DE SOUZA, GILDERCIR 

FRANCISCO DA SILVA, HERONDINA FARIAS DA SILVA, REINALDO 

ALVES DE SOUZA, CELSO PORTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DOURADO 

MACHADO ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, OLIVIA DE MATTOS 

GARCIA - OAB:14064/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2286-03.2016

Ação: Usucapião

Autora: Edinair Barbosa de Queiroz.

Réus: Espólio de Liberino Alves Souza e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.107), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que houvera apenas uma 

tentativa de citação dos réus Espólio de Liberino Alves Souza e Espólio de 

Maria Carolina de Souza, bem como, dos confinantes Gildecir Francisco da 

Silva e Celso Porto dos Santos e, a parte autora, por sua vez, não 

comprovou que tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, a fim 

de buscar o endereço atual dos mesmos, portanto, não preenchidos os 

requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil, assim, indefiro.

Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, adéque sua pretensão.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719449 Nr: 487-27.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 487-27.2013

Ação: Cobrança

Autor: Banco Itaú Unibanco S.A.

Réu: Luiz Adalton Ederli.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.117), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação do réu por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796467 Nr: 12955-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOIANY APARECIDA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12955-52.2015

Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse

 Autores: Nelson Silveira Carvalho e Mara Alzira F. Carvalho.

Ré: Soiany Aparecida Rodrigues Pereira.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.95), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da ré por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.
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Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769595 Nr: 1970-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE OLIVEIRA, LUIZ ZANINI NETO, 

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI, LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1970-24.2015

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

 Exequente: Produquímica Indústria e Comércio S.A.

Executados: Arnaldo de Oliveira e Outros.

Vistos, etc...

Inicialmente, defiro o pedido formulado à (fl.98, item 1), expedindo-se o 

necessário.

Ademais, considerando os termos do petitório de (fls.97/98, item 2), hei 

por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação 

dos executados Arnaldo de Oliveira e Luciana Vieira de Camargo Oliveira 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804787 Nr: 16238-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº16238-83/2015

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequente: Mohamad Khalil Zaher.

Executada: Fares & Cia Ltda.

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procuradora, para, no prazo 

de (5) cinco dias, carreie aos autos a documentação legível e atualizada, a 

fim de que se possa analisar o pleito constante de (fl.50), após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818700 Nr: 2452-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2452-35/2016

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Omni S/A.

Réu: Eurico Lopes de Oliveira.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos réus 

(fl.46), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte ré, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que 

de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718164 Nr: 13620-73.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13620-73/2012

Ação: Monitória

 Autor: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo.

Réu: José Alberto da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos réus 

(fl.182V), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte ré, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que 

de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808658 Nr: 17557-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VERISSIMO VILELA, MILTON ALVES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINA BARBOSA VILELA, JAIR VILELA 

MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº17557-86/2015

Ação: Cobrança

 Autores: José Veríssimo Vilela e Outra.

Réus: Jorcelina Barbosa Vilela e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos réus 

(fl.82), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte ré, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que 

de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386992 Nr: 690-96.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTAFORT COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSE MATIAS SOARES, HÉLIO ANTONIO 

DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME HRELING 

VANZELLA - OAB:36.525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 690-96.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Spraytec Fertilizantes Ltda.

Executados: Plantafort Com. de Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Vistos, etc...

SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com “Ação de Execução de Sentença” em desfavor de 

PLANTAFORT COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ 

MATIAS SOARES E HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO, devidamente 

qualificados, e, após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo 

e documentos às (fls.199/201), pugnando pela extinção da presente ação, 

vindo-me conclusos.

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 por SPRAYTEC 

FERTILIZANTES LTDA, em desfavor de PLANTAFORT COM. DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ MATIAS SOARES E HÉLIO 

ANTÔNIO DALFORNO.

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’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e, após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440457 Nr: 9126-39.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9126-39.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Wavinton José Soares da Silva.

Executado: José Nogueira de Souza.

Vistos, etc...

WAVINTON JOSÉ SOARES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com “Ação de Execução de Sentença” em desfavor 

de JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA, devidamente qualificado, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de acordo e documentos às 

(fls.150/153), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos.

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 por WAVINTON JOSÉ 

SOARES DA SILVA, em desfavor de JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA.

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’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788458 Nr: 9603-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON GEORGE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ INJEÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9603-86.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maykon George Souza da Silva.

Executada: Só Injeção Distribuidora Ltda Me.
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Vistos, etc...

MAYKON GEORGE SOUZA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com “Ação de Execução de Sentença” em desfavor 

de SÓ INJEÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA ME, devidamente qualificada, e, 

após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo e documentos 

às (fls.62/74), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos.

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 por MAYKON GEORGE 

SOUZA DA SILVA, em desfavor de SÓ INJEÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA 

ME.

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’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após feitas as anotações de estilo, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 800132 Nr: 14438-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE GUIMARÃES DE MORAES, RUBENS 

AVELINO FREITAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14438-20.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Isla Souza Rodrigues.

Executados: Regiane Guimarães de Moraes e Outro.

Vistos, etc...

ISLA SOUZA RODRIGUES, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com “Ação de Execução de Sentença” em desfavor de REGIANE 

GUIMARÃES DE MORAES E RUBENS AVELINO FREITAS PEREIRA, 

devidamente qualificados, e, após seu processamento, sobreveio o 

petitório de acordo às (fls.250/252), pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos.

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 por ISLA SOUZA 

RODRIGUES, em desfavor de REGIANE GUIMARÃES DE MORAES E 

RUBENS AVELINO FREITAS PEREIRA.

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’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819186 Nr: 2647-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DA CUNHA 

RIBEIRO - OAB:OAB/GO27.263

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2647-20.2016

Ação: Rescisão Contratual c/c Cobrança de Restituição de Parcelas

Autor: Fábio Fortunato Campos.

Réus: Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários e Outros.

Vistos, etc...

FÁBIO FORTUNATO CAMPOS, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com “Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de 

Restituição de Parcelas” em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SOLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente qualificado, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de (fl.108), informando sobre o 

cumprimento integral do acordo, pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos.

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 por FÁBIO FORTUNATO 

CAMPOS, em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA E SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS.

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.

Dispenso o pagamento das custas processuais remanescentes, com 

fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após feitas as anotações de estilo, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784213 Nr: 7844-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO INACIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 7844-87.2015

Ação: Reclamação Cível

Autor: Albino Inácio de Almeida.

Ré: Itaú Seguros S.A.

Vistos, etc...

ALBINO INÁCIO DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com “Ação de Reclamação Cível” em desfavor de ITAÚ SEGUROS 

S.A., devidamente qualificado, e, após seu processamento, sobreveio o 

petitório de acordo às (fls.165/166; fl.171), pugnando pela extinção da 

presente ação, vindo-me conclusos.

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 por ALBINO INÁCIO DE 

ALMEIDA, em desfavor de ITAÚ SEGUROS S.A.

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.

Custas pela parte ré.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822206 Nr: 3675-23.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANY CRYSTIE PALOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3675-23.2016

Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos

Autora: Stephany Crystie Paloco.

Ré: Unic Educacional Ltda.

Vistos, etc...

STEPHANY CRYSTIE PALOCO, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos” 

em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, devidamente qualificado, e, 

após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo às 

(fls.140/142), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos.

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 por STEPHANY CRYSTIE 

PALOCO, em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA.

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.

Indefiro o pedido de (fl.142, item IV), devendo a requerida arcar com as 

custas processuais, nos exatos termos da sentença proferida às 

(fls.93/96v), mantida em sede recursal (fls.130/135v).

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707427 Nr: 2202-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2202-41.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Safra S.A.

Réu: Paulo Henrique Maia de Melo.

Vistos, etc...

BANCO SAFRA S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de PAULO HENRIQUE 

MAIA DE MELO, devidamente qualificado, e, após seu processamento, 

sobreveio o petitório de acordo às (fls.98/101), pugnando pela extinção da 

presente ação, vindo-me conclusos.

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 por BANCO SAFRA S.A., em 

desfavor de PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO.

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.

Dispenso o pagamento das custas processuais remanescentes, com 

fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil.

Nesta data, fora realizada a exclusão da restrição de (fl.73), via Renajud, 

conforme extrato em anexo.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após feitas as anotações de estilo, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784899 Nr: 8128-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF LOCAÇÃO E TRANPOSRTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8128-95.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Rodobens S.A.

Ré: RF Locação e Transportes Ltda Me.

Vistos, etc...

BANCO RODOBENS S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste 
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juízo com “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de RF LOCAÇÃO E 

TRANSPORTES LTDA ME, devidamente qualificada, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de (fl.117), informando sobre o 

cumprimento integral do acordo, pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos.

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 por BANCO RODOBENS S.A., 

em desfavor de RF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA ME.

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.

Custas pela parte ré.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821752 Nr: 3525-42.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO DA SILVA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3525-42.2016

Ação: Ordinária

Autor: Waldomiro da Silva Vilela.

Ré: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Vistos, etc...

WALDOMIRO DA SILVA VILELA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com “Ação Ordinária” em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., devidamente qualificada, e, após 

seu processamento, sobreveio o petitório de acordo de (fls.105/verso; 

fls.106/107), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos.

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 por WALDOMIRO DA SILVA 

VILELA, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

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.

Custas pela parte ré.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431821 Nr: 482-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR LAURO KAHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, ADELAIDE 

GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 482-10.2010

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Arthur Lauro Kaha.

Executados: José Carlos de Oliveira e Adelaide Gonçalves Jovino.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.203), manifeste-se a parte 

exequente no prazo de (5) cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716198 Nr: 11562-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, ESPÓLIO DE 

JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377, WLADIS BORSATTO KUVIATZ - OAB:OAB/MT 

10688

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11562-97.2012

Ação: Execução Hipotecária

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Espólio de Jorge Wanovich Estevão e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.89/verso) e a carta precatória 

acostada às (fls.90/95), hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe nos autos se, 

realmente, a citação e intimação do Espólio de Jorge Wanocih Estevão 

deverá ser realizada no endereço de (fl.89v), ante a semelhança com o 

informado anteriormente para cumprimento da deprecada.

Em caso afirmativo, expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733738 Nr: 13675-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, ANGELITA 

FRANCISCA MONTEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13675-87/2013

Ação: Cumprimento de Sentença

Autores: Arnaldo da Silva Monteiro e Outra.

Ré: Ympactus Comercial Ltda – ME “Telefree”.

Vistos, etc.

ARNALDO DA SILVA MONTEIRO e ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO 

REIS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.334/337), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso posto à liça, aduz a embargante que a decisão de (331/331V) é 

omissa.

Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a 

pretensão esposada pela embargante é pertinente e, à evidência, deve 

ser acatada.

A parte embargante discute a referida decisão fora omissão, eis que não 

levara em conta a impossibilidade da penhora on line (fl.332).

 Desta feita, hei por bem acolher a pretensão do embargante de (fl.336) e, 

em consonância com o disposto no artigo 860 do Código de Processo Civil, 

deferir a penhora no rosto dos autos de Ação Cautelar sob 

nº0005669-76.2013.8.01.000 – 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – 

AC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748885 Nr: 7179-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES JOSÉ BEZERRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MS 21.474, TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7179-08.2014

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Rodrigo Elias Estevão.

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Vistos, etc...

RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, devidamente qualificado, tendo a parte embargante 

abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente 

intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos 

elementos contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.107), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, 

em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 

parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 

10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, 

ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 838205 Nr: 8118-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SCRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L & S BRASIL ABSOLUT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA BIADOLA - 

OAB:OAB/PR50.887

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8118-17.2016

Ação: Embargos à Execução

Embargante: José Antônio Scramim.

Embargada: L & S Brasil Absolut Indústria e Com. de Cosméticos Ltda.

 Vistos, etc...

JOSÉ ANTÔNIO SCRAMIM, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente “Ação de Embargos à Execução” 

em desfavor de L & S BRASIL ABSOLUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA, devidamente qualificada, vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando que o processo de Execução de Título Extrajudicial nº 

8103-48.2016 (Cód.838186), em apenso, restou extinto por abandono da 

causa, em consonância com o disposto no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil, resta configurada 

a perda de objeto do presente embargos à execução, assim, não há outro 

caminho a ser trilhado a não ser sua extinção sem julgamento de mérito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a “Ação de Embargos à Execução” 

promovida por JOSÉ ANTÔNIO SCRAMIM, em desfavor de L & S BRASIL 

ABSOLUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil.

Em consonância com o princípio da causalidade, condeno a embargada ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor 

atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao pagamento das 

custas processuais.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado e, após pagas as 
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custas, se houver arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 838186 Nr: 8103-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L & S BRASIL ABSOLUT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOISE PRETEL SCRAMIM, LOISE PRETEL 

SCRAMIN, JOSE ANTONIO SCRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA BIADOLA - 

OAB:OAB/PR50.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8103-48.2016

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: L & S Brasil Absolut Indústria e Com. de Cosméticos Ltda.

Executados: Loise Pretel Scramim e Outros.

Vistos, etc...

L & S BRASIL ABSOLUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, 

com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação 

em desfavor de LOISE PRETEL SCRAMIM (PESSOA JURÍDICA), LOISE 

PRETEL SCRAMIM E JOSÉ ANTÔNIO SCRAMIM, devidamente qualificados, 

tendo a parte autora abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e 

após devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se 

pode verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.220) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por L & S BRASIL ABSOLUT 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, em desfavor de LOISE 

PRETEL SCRAMIM (PESSOA JURÍDICA), LOISE PRETEL SCRAMIM E JOSÉ 

ANTÔNIO SCRAMIM, todos com qualificação nos autos e, o faço com 

fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 888038 Nr: 1029-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACOB SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:21.220 oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1029-69/2018

Ação: Liquidação de Sentença

Autora: Maria do Rosário de Fátima.

Ré: Ympactus Comercial Ltda ME “Telefree”.

Vistos, etc.

MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Liquidação de Sentença” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

ME “TELEFREE”, pessoa jurídica de direito privado.

Que distribuíra a presente ação em 05.02.2018; que devidamente intimada 

a tomar as providências quanto a distribuição da presente demanda via 

PJe, providenciara a correta distribuição, em conformidade com o petitório 

de (fls.18/22).

 É o relatório necessário.

D E C I D O:

É sabido que o Processo Judicial Eletrônico é obrigatório na Comarca de 

Rondonópolis desde o dia 09 de maio de 2016.

Assim, configurada está a inadequação da via eleita, nestes autos, pela 

autora.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA, 

com qualificação nos autos, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA ME “TELEFREE”, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro art. 

485, I e IV e no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

indefiro a petição inicial.

Custas pela parte autora.

Façam-se as anotações necessárias.

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 879729 Nr: 10168-79.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRES MACHADO, JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado AYRES MACHADO e JOSEFA DE 

OLIVEIRA DIAS MACHADO, com qualificação nos autos, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no 

art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial.Custas pela parte autora. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da ré.Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades 

d e  p r a x e ,  o  q u e  d e v e  s e r  c e r t i f i c a d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 24 de maio de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778584 Nr: 5608-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA BORDIGNON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULO DO CANTO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5608-65.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Centro Educacional Khalil Zaher.

Executada: Andrea Bordignon da Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.78/79), hei por bem em deferir os 

pedidos, expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435329 Nr: 3997-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, NERI 

JOSE SCHMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3997-53.2010

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Orlando Polato.

Executados: Transportadora Imperador Ltda Epp e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.129/130, alínea ‘c’), hei por bem 

em deferir o pedido, devendo a parte executada ser intimada 

pessoalmente, para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, sob pena de aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 

774 do Código de Processo Civil.

Ademais, averiguando a pretensão de (fl.130, alínea ‘d’) e o artigo 782, §3º 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o 

juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), defiro o pedido, expedindo-se ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito.

Desde já, autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para 

as diligências necessárias.

Quanto ao pedido de (fl.130, alínea ‘e’), não vejo como possa acolhê-lo, 

pois, no momento não preenche os requisitos dos artigos 85, §1º, §2º e 

827, ambos do Código de Processo Civil, assim, indefiro.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 276801 Nr: 859-93.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ITACIR 

BRANDELERO, ADIR BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 35/2001

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequentes: Pro Solo Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

 Executado: Júlio Matias.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.105/106), verifica-se que a 

subscritora da peça não possui procuração acostada aos autos, deste 

modo, rejeito o pedido.

De outro lado, determino a intimação pessoal dos exequentes, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399337 Nr: 12831-50.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAHIM CHARANEK, IBRAHIM MOHAMED 

CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUINAS BECKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:2071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - 

OAB:48.746/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 12831-50.2007

Ação: Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos

Autores: Mohamed Ibrahim Charanek e Ibrahim Mohamed Charanek.

Ré: Máquinas Becker Ltda.

 Vistos, etc...

MOHAMED IBRAHIM CHARANEK E IBRAHIM MOHAMED CHARANEK, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos’ que moveu em desfavor 

MÁQUINAS BECKER LTDA, postulou às (fls.376/393), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Chamo o feito à ordem e determino à escrivania que proceda as 

anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a executada na forma do artigo 513, §2º, incisos I e II, IV, para 

cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se 

houver, em consonância com artigo 523 e §§, todos do Código de 

Processo Civil.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41401 Nr: 1326-48.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, Humberto A. de Lamônica Freire - 

OAB:6000

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1326-48.1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Cerealista Paranatinga, Indústria e Comércio Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Retifique-se imediatamente o polo passivo, conforme determinado à 

(fl.309).

Analisando os termos do petitório de (fls.314/315) e a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade, hei por bem em deferir parcialmente a pretensão, 

determinando a baixa da penhora sobre os imóveis descritos à (fl.314v, 2º 

parágrafo), devendo ser retificado o termo de penhora de (fls.193/194), 

bem como, realizada nova avaliação dos imóveis remanescentes, 

expedindo-se o necessário.

Cumpridas as determinações supra, intimem os executados, bem como, a 

senhora Ivane de Campos Mello Pereira – cônjuge do segundo executado-, 

sobre as penhoras dos imóveis e suas avaliações.

Após, dê-se vista ao exequente para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707125 Nr: 1876-81.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1876-81.2012

Ação: Execução por Quantia certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Nelson Reni Schulz e Outra.

Vistos, etc...

Neste ato, convalido a citação dos executados ante ao comparecimento 

espontâneo aos autos (fls.61/63; fl.82).

De outro ponto, chamo o feito à ordem e determino a penhora do imóvel 

garantidor da Cédula Rural Hipotecária, objeto da matrícula nº 102 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, expedindo-se carta 

precatória de penhora, avaliação, intimação e alienação, conforme 

disposto no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, com prazo de 

(120) cento e vinte dias para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC.

 Após, dê-se vista ao exequente para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402121 Nr: 15644-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15644-50.2007

Ação: Execução de Sentença

 Exequentes: Antonino Moura Borges e Rubens Pereira de Souza.

Executada: Terezinha Strapasson Fockink.

 Vistos, etc...

Considerando os termos dos petitórios da parte exequente às (fls.857; 

fls.860/862) e da executada às (fls.858/859), sem discriminação dos 

valores que entende corretos, bem como, compulsando detidamente os 

autos, verifica-se que a conta elaborada pela Senhora Contadora Judicial 

está correta, assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de 

(fls.855/856), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Neste sentido a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O cálculo do valor da execução foi realizado 

por Contador Judicial e homologado pelo Juízo, sem que a parte 

alegadamente prejudicada tivesse recorrido na forma e no momento 

adequados. Impossibilidade de manejar, a destempo, "impugnação", 

visando a rediscutir os critérios utilizados no memorial que embasa a 

execução. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70053337804, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/05/2013)

Por fim, cumpra-se a decisão superior de (fls.849/853), expedindo-se o 

necessário.

Após, dê-se vista à parte exequente para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406910 Nr: 2618-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA, ORVACI OSVALDO 

LULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PIRES TERRA, THEREZA CRISTINA 

FERREIRA PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de 

(fls.347/353) e a manifestação de (fls.410/411), promovidas por JOANA 

SALVADOR DE OLIVEIRA E ORVACI OSVALDO LULIO, em desfavor de 

EUGENIO PIRES TERRA E THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, 
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todos com qualificação nos autos. Deixo de condenar a parte exequente 

em honorários sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme 

dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, determino à secretaria que retifique 

os polos ativo e passivo, passando a constar como exequentes (Eugenio 

Pires Terra E Thereza Cristina Ferreira Pires Terra) e executados (Joana 

Salvador De Oliveira E Orvaci Osvaldo Lulio).Após, intime-se a parte 

executada, via seu bastante procurador, conforme requerido à (fl.408, 

item 2), expedindo-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

28 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750561 Nr: 8047-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO KERI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de 

(fls.215/219) e a manifestação e (fls.245/247), promovidas por 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em 

desfavor de EDUARDO KERI DA SILVA, todos com qualificação nos autos. 

Deixo de condenar a executada em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, 

intime-se a parte executada, para que no prazo de (5) cinco dias, deposite 

o saldo remanescente, devidamente corrigido.Vindo aos autos, dê-se vista 

à parte exequente, para requeira o que de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412288 Nr: 8387-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVAIR DUTRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de 

(fls.138/149), promovida por REVAIR DUTRA BARBOSA, em desfavor de 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, todos com qualificação nos autos. 

Deixo de condenar o executado em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, dê-se 

vista à parte exequente, para requeira o que de direito, no prazo de (5) 

cinco dias.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de maio de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442745 Nr: 11413-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CABRERA PARRA FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de maio de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736605 Nr: 15915-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAIR ANDRE DOGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACOFORT SOM E ELETRO, BANCO DO 

BRASIL, C.V.L FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15915-49.2013

Ação: Cautelar de Sustação de Protesto

Autor: Dorair André Dognani.

Réus: Tacofort Som e Eletro e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.131), a ré Tacofort Som e Eletro fora 

devidamente citada e não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741873 Nr: 3241-05.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAIR ANDRE DOGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACOFORT SOM E ELETRO, BANCO DO 

BRASIL S/A, C V L FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3241-05.2014

Ação: Declaratória de Negativa de Débito c/c Nulidade

Autor: Dorair André Dognani.

Réus: Tacofort Som e Eletro e Outros.

 Vistos, etc...

Em consonância com a certidão de (fl.258), hei por bem em redesignar o 

dia 09 de agosto de 2018 às 15:00 horas para Audiência de Instrução e 

Julgamento.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 880545 Nr: 10475-33.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DAMASCENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10475-33.2017

Ação: Carta Precatória

Autor: José Domingos.

Réu: Guilherme Damasceno Filho.

 Vistos, etc...

Em consonância com a certidão de (fl.200), hei por bem em redesignar o 

dia 09 de agosto de 2018 às 14:00 horas para inquirição das testemunhas 

Vanda Matias de Freitas e Darla Cristina Piato.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344983 Nr: 473-24.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA, 

SONIA REGINA DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LAZARO RODRIGUES 

- OAB:MT/ 4405-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 473-24.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Eunice de Souza.

Executado: Espólio de Adão José Pinto de Almeida.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.327), determino a intimação 

pessoal da exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429672 Nr: 11711-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR ALVES DE OLIVEIRA, AGENOR 

ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR NOVAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 770/2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Adenor Alves de Oliveira e Outros.

 Vistos, etc...

Determino a intimação pessoal do exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 839669 Nr: 8523-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ASSUMPÇÃO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TADEU WERNECK 

SANTOS - OAB:OAB/MG108389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CONSUELO LEITE 

MEREGE - OAB:, OSNY BUENO DE CAMARGO - OAB:, SANDRA 

KAMIMURA - OAB:312.915/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8523-53.2016

Ação: Execução

 Exequente: Rede Hg Combustíveis Ltda.

Executada: L Assumpção Transporte Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.263), determino a intimação 

pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764248 Nr: 15452-73.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CÉSAR EVANGELISTA, PAULO CESAR 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15452-73.2014

Ação: Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração

 Autora: Rodolipe Transportes e Distribuição Ltda Me.

Réus: P. César Evangelista e Paulo Cesar Evangelista.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.157), determino a intimação 
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pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730127 Nr: 10726-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D A RODRIGUES MANUTENÇÃO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10726-90.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Ré: D. A. Rodrigues Manutenção Me.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.69), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421047 Nr: 3321-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ETIENE DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEROLINO CORREIA GOMES, LUIS FERNANDO 

PORTO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 "[...] Analisando o petitório de (fl.617 – item ‘b’), hei por bem em indeferir o 

pedido de averbação de restrição de circulação, por inviabilizar os 

pagamentos dos custos anuais estipulados pelo poder público (IPVA e 

licenciamento) e pelos órgãos públicos de trânsito não possuírem pátio 

para depósito de veículos apreendidos, tornando inviável sua apreensão. 

[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.617 – item ‘a’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR 

disponíveis na escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753699 Nr: 9651-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.89), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348380 Nr: 3729-72.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AURELIO MROZINSKI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVONIR DE SOUZA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.307), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713248 Nr: 8357-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA ME, CRISTIANE 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.113), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734704 Nr: 14455-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 
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"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.324), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784408 Nr: 7903-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE JESUS DUARTE ME 

(MERCADO NOVO MUNDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.48), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718306 Nr: 13765-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEME MEDEIROS & GONÇALVES S.C LTDA - 

MAIS RONDONÓPOLIS LTDA, TIAGO VIDOTTI FREITAS, CARLOS LUIZ 

RUFINO, MARILDA SOARES RUFINO, KARLA KAROLINE SOARES RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.257), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428395 Nr: 10518-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.400), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410938 Nr: 7024-15.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:OAB/MT 8183

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.141), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704894 Nr: 12872-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. LUCILENE COSTA ME - (NOME DE 

FANTASIA: REAL BIJUTERIAS E UTILIDADES), PAULA LUCILENE DA 

COSTA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.121), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452659 Nr: 7838-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, DÉBORA LEITE VILELA - OAB:30.185, 

GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA - OAB:17.552/GO, 

INAIARA SILVA TORRES - OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.130), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422824 Nr: 5084-78.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 312/2009

 Ação: Declaratória

Autora: Panorama Imobiliária Ltda.

 Réu: Sebastião Ferreira da Cruz.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.104), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804256 Nr: 16010-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Procedente os presentes embargos de declaração intentado por Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, com qualificação nos autos, 

na forma acima exposta.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 29 

de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 852347 Nr: 571-86.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555

 Intimação Do Advogado RENAN PINTO, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 852349 Nr: 572-71.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA, SERGIO NATAL DE 

ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555, LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Intimação Do Advogado RENAN PINTO, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 886574 Nr: 460-68.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANE MICHELE GRODISKI 

GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação Do Advogado RENAN PINTO, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892871 Nr: 2734-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI E ASSMANN - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação Do Advogado RENAN PINTO, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893999 Nr: 3144-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação Do Advogado RENAN PINTO, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894468 Nr: 3302-21.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação Do Advogado RENAN PINTO, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706587 Nr: 1312-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH, CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MATTOS FELÍCIO - 

OAB:74441/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O, ROBERTO GORAYEB - 

OAB:OB/MT 4024-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 1312-05.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Construtora Sercel Ltda.

Executada: Eletro Car Peças Ltda Me.

Vistos, etc...

CONSTRUTORA SERCEL LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de ELETRO CAR PEÇAS 

LTDA ME, devidamente qualificado, tendo a parte exequente abandonado 

a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.213), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por CONSTRUTORA SERCEL 

LTDA, em desfavor de ELETRO CAR PEÇAS LTDA ME, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 

parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 

10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, 

ao pagamento das custas processuais.

Comunique-se ao Douto Juízo da Quarta Vara Cível sobre os termos desta 

decisão e a consequente desconstituição da penhora de (fl.211), ante a 

ausência de valores depositados.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e pagas as custas, se 

houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442495 Nr: 11163-39.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX STEWART ARMAZENS GERAIS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARBOSA PARRA - 

OAB:74914/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 11163-39.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Alex Stewart Armazéns Gerais do Brasil Ltda.

Executada: Torre Indústria Têxtil e Armazéns Gerais Ltda.

Vistos, etc...

ALEX STEWART ARMAZÉNS GERAIS DO BRASIL LTDA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

TORRE INDÚSTRIA TÊXTIL E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, devidamente 

qualificada, tendo a exequente abandonado a causa por mais de (30) 

trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o 

fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no processo, 

vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.233), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por ALEX STEWART 

ARMAZÉNS GERAIS DO BRASIL LTDA, em desfavor de TORRE 

INDÚSTRIA TÊXTIL E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, todos com qualificação 

nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º 

e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e pagas as custas, se 

houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 341410 Nr: 9574-22.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GARCIA MENDES, VERASILVA FREITAS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:21.478/GO, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 9574-22.2004

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Lindomar Garcia Mendes e Verasilva Freitas dos Santos.

Executada: Adair Gonçalves.

Vistos, etc...

LINDOMAR GARCIA MENDES E VERASILVA FREITAS DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ADAIR GONÇALVES, devidamente qualificada, tendo a parte 

exequente abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 
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conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.226), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por LINDOMAR GARCIA MENDES 

E VERASILVA FREITAS DOS SANTOS, em desfavor de ADAIR 

GONÇALVES, todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no 

artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e pagas as custas, se 

houver, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 43789 Nr: 2179-57.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GUARITA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO, ESPOLIO DE 

JAIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto dos Santos de 

Oliveira - OAB:3623-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 2179-57.1996

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Agropecuária Guarita S.A.

Executados: Espólio de Jairo Ribeiro e Miguel Gonçalves Filho.

Vistos, etc...

AGROPECUÁRIA GUARITA S.A., com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de ESPÓLIO DE JAIRO 

RIBEIRO E MIGUEL GONÇALVES FILHO, devidamente qualificados, tendo a 

parte exequente abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.150), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por AGROPECUÁRIA GUARITA 

S.A., em desfavor de ESPÓLIO DE JAIRO RIBEIRO E MIGUEL GONÇALVES 

FILHO, todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 

354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas das penhoras e demais diligências pertinentes ao caso, 

expedindo-se o necessário.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 858842 Nr: 2782-95.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Do advogado da parte requerida, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 81.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003806-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003806-10/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Lindalva 

Vieira de Oliveira. Réus: Estado de Mato Grosso e Outro. Vistos, etc. 

LINDALVA VIEIRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressaram 

neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO INTITUTO MÉDICO LEGAL – 

RONDONÓPOLIS - MT, pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio 

o pleito assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo/Mt 30 de 

maio de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003850-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR ALVES BASILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003850-29/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: GLT Transportes Ltda. Réu: João Vitor Alves Basílio. Vistos, etc. 

GLT TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com os presentes “Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais”, em desfavor de JOÃO VITOR 

ALVES BASÍLIO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar 
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ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça 

Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “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”. O artigo 4º., da lei 

1.060/50 estabelece que: “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”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o 

pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da 

eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se 

concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos 

fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e 

preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 

-CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS 

DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS 

–BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que 

a parte demonstre a verossimilhança de suas alegações e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos 

autorizadores, não há como acolher o pedido em grau recursal. A 

Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 

diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo que 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. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Assim, a 

parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, apenas, 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte autora não fornecera como deveria ter 

feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, podemos 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, com a 

simples declaração afirmada pela parte autora, de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais. Outrossim, há que se 

destacar que a parte autora juntara seu contrato social às (fls.19/23 – 

correspondência ID 13382688), do qual não se denota a necessidade de 

tal benefício. Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático eu se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de pobreza, deferindo 

ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil Comentado, 2º Ed. 

São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, ainda que admita a 

parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas 

processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em 

comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade, não sendo 

suficiente a declaração prevista no artigo 4º, caput e § 1º da Lei 1060/50. 

Sobre o tema, colha-se os julgados do Egrégio Tribunal deste estado. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO 

A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Data 

de Julgamento: 08-02-2012). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO 

E PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA GRATUITA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS 

RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE PLEITO - EXEGESSE DO 

ARTIGO 5º, LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 5º DA LEI Nº, 

1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

na conjugação com os predicados constitucionais e na lei ordinária de 

regência é para aqueles que efetivamente demonstram a condição de 

caso efetue o pagamento dos emolumentos devidos lhe retira o direito de 

sua condição de sustento seu ou da própria família. Havendo dúvidas, 

gozando a mera declaração trazida de presunção ‘juris tantum’, sobretudo 

dada ao pequeno valor a ser recolhido, não comprovando em sede 

recursal que a decisão de piso esta em dissonância com os predicados 

citados, irretocável se apresenta a posição do magistrado de piso que 

nega a prestação jurisdicional gratuita. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 87593/2011 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL, Data de 

Julgamento: 21-3-2012). Assim, tenho para mim que, a declaração pura e 

simples da parte interessada, não constitui prova inequívoca daquilo que 

afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas alegações. Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso IV, do CPC concomitantemente com 

os termos do Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo/Mt., 30 de maio de 

2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003900-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOTA CAMARGO (AUTOR)

R MOTA CAMARGO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003900-55/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 
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Materiais e Morais Autores: Rogério Mota Camargo e Outra. Rés: Ford 

Motor Company Brasil Ltda e Outra. Vistos, etc. ROGÉRIO MOTA 

CAMARGO, com qualificação nos autos e, R MOTA CAMARGO & CIA 

LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante 

procurador, ingressara neste Juízo com os presentes “Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, em desfavor de 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e FANCAR DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar 

ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça 

Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “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”. O artigo 4º., da lei 

1.060/50 estabelece que: “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”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o 

pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da 

eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se 

concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos 

fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e 

preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 

-CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS 

DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS 

–BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que 

a parte demonstre a verossimilhança de suas alegações e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos 

autorizadores, não há como acolher o pedido em grau recursal. A 

Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 

diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo que 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. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Assim, a 

parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, apenas, 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte autora não fornecera como deveria ter 

feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, podemos 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, com a 

simples declaração afirmada pela parte autora, de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais. Sobre este tema, nos 

ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da 

parte: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender 

que a natureza da ação movida demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático eu se 

exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca 

do termo de pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de 

Processo Civil Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). 

Sendo assim, ainda que admita a parte autora não possuir condições para 

suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita 

depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de 

necessidade, não sendo suficiente a declaração prevista no artigo 4º, 

caput e § 1º da Lei 1060/50. Sobre o tema, colha-se os julgados do 

Egrégio Tribunal deste estado. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO 

DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

REVISIONAL DE CONTRATO E PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA - 

JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE 

PLEITO - EXEGESSE DO ARTIGO 5º, LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C 

ARTIGO 5º DA LEI Nº, 1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A assistência judiciária na conjugação com os predicados constitucionais 

e na lei ordinária de regência é para aqueles que efetivamente 

demonstram a condição de caso efetue o pagamento dos emolumentos 

devidos lhe retira o direito de sua condição de sustento seu ou da própria 

família. Havendo dúvidas, gozando a mera declaração trazida de 

presunção ‘juris tantum’, sobretudo dada ao pequeno valor a ser recolhido, 

não comprovando em sede recursal que a decisão de piso esta em 

dissonância com os predicados citados, irretocável se apresenta a 

posição do magistrado de piso que nega a prestação jurisdicional gratuita. 

(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 87593/2011 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 21-3-2012). Assim, tenho para 

mim que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui 

prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às 

suas alegações. Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso IV, do CPC concomitantemente com os termos do 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo/Mt., 30 de maio de 2018 Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003978-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003978-49/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sinop – MT 

Autor: Edimar Pereira de Souza. Ré: Ivanilton Rodrigues da Silva. Vistos, 

etc. EDIMAR PEREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor IVANILTON 

RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003995-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNE MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003995-85/2018 Ação: Cobrança Autora: Kátia Cristinne Magalhães de 

Souza. Ré: Bunge Alimentos S/A. Vistos, etc. Compulsando detidamente 

os autos verifica-se que o contrato, objeto dos autos, possui cláusula 

expressa de foro de eleição, conforme ‘Cláusula XV’ de (fl.53 – 

correspondência ID 13442281, fl.05) que data de 22.01.2018. Assim, 

verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, 

pelo que determino a distribuição destes autos à Comarca de São Paulo – 

SP e, via de consequência, intime-se da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, adote as medidas 

cabíveis para a efetiva redistribuição do feito na Comarca 

retromencionada, cabendo – exclusivamente – à autora as diligências 

necessárias, bem como, obrigatória a informação da referida 

redistribuição nestes autos, a fim de que se proceda a extinção e 

arquivamento desta demanda, nos termos da lei (art.63, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 30 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001106-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DE SOUZA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE KONZEN (RÉU)

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (RÉU)

RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENAI MONTEIRO DA SILVA OAB - GO37845 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001106-95.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais, Lucros 

Cessantes e Morais Autora: Samara de Souza Martins. Réus: Rodojulia 

Transportes e Serviços Ltda Me e Outros Vistos, etc. SAMARA DE 

SOUZA MARTINS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de RODOJULIA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, NILTON JOSÉ KONZEN E 

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

ESTADO DE GOIÁS. Devidamente citadas, contestaram o pedido, arguindo 

preliminar. Houve impugnação a defesa. Foi determinada a especificação 

das provas, e após as manifestações das partes, veio-me os autos 

conclusos. D E C I D O: As preliminares alegadas pelas rés já restaram 

decididas no ID 10171357. Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Defiro a prova oral requerida pelas partes, e dou por saneado o feito. 

Para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer futura alegação de 

nulidade por cerceamento de defesa, defiro o pedido de produção de 

prova oral. Assim, designo o dia 17 de outubro de 2018, às 14:00 horas, 

para audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 

357, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002599-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002599-73/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Rodorápido Transportes Ltda. Ré: Claro S/A (Embratel). Vistos, etc. 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via 

seu bastante procurador, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fls.59/67 – correspondência ID 13349179), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o. No caso posto à liça, aduz a embargante que a decisão de (fls.54/57 – 

correspondência ID 13006081) é contraditória. Pois bem. Analisando-se a 

questão em desate, tenho para mim que a pretensão esposada pela 

embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. A parte 

embargante discute a referida decisão fora contraditória, eis que se 

equivocara nos valores correspondentes à velocidade da internet 

contratada. Desta feita, hei por bem acolher a pretensão do embargante 

de (fl.66 – correspondência ID 13349179, fl.08) e, via de consequência, 

deverá constar na decisão embargada: “Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar, apenas e 

tão somente, que a empresa ré, no prazo de (05) cinco dias, restabeleça o 

fornecimento do serviço contrato (08Mbps), bem como, abstenha-se de 

efetuar a inscrição do nome e CNPJ da empresa autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, no que tange aos débitos objetos desta lide, até 

ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC). Todavia, condiciono o 

cumprimento da presente tutela de urgência à consignação da importância 

R$2.363,48 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), valor este correspondente ao termo aditivo contratual ora 

discutido (fls.33 – correspondência ID 12673378), via Conta Única do 

Tribunal de Justiça deste Estado, devendo, ainda, a parte autora 

comprovar o depósito nestes autos (art.297, CPC).” Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/MT 30 de maio de 2018 Dr. Luiz 
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Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ FIDELIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELISA SANTOS BARRETO (TESTEMUNHA)

JHONATHAN MARQUES (TESTEMUNHA)

JESSICA ADRIANA BRANDÃO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002659-17/2016 Ação: Obrigação de Fazer Autores: Anderson Luiz 

Fidelis dos Santos. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc... 

ANDERSON LUIZ FIDELIS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 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 ANDERSON LUIZ FIDELIS DOS SANTOS 

em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo/MT, 30 de maio de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1003023-86.2016 Ação: Ordinária de Obrigação de Fazer. Autora: Edmilsa 

Soares de Souza. Réu: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. Vistos, 

etc. EDMILSA SOARES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Ação 

Ordinária de Obrigação de FAzer’ em desfavor de AUTO CAMPO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que, a autora em 05.04.2011 adquiriu um veículo Honda Civic EX 

Automático, de ano e modelo 2011, juntamente a ré; que, após quatro 

meses de utilização do automóvel esse apresentou baixa do óleo do 

motor, sendo encaminhado até a assistência técnica da Honda na cidade 

de Várzea Grande – MT, tendo retornado 54 (cinquenta e quatro) dias 

após; que, após um ano de uso o carro voltou a apresentar problemas no 

motor, que, a autora fez uso por anos do veículo, sempre mantendo a 

documentação em dia e tendo a diligência necessária para sua 

conservação; que, em julho de 2016 a requerente realizou a venda do 

veículo a terceiro e no ato da transferência foi constatado que o número 

do motor era distinto daquele registrado junto ao processo de 

transferência anterior; que, o número do motor constate era o de um 

veículo roubado no estado de São Paulo; que, a autora, sua filha e o 

comprador do veículo foram encaminhados até a delegacia de roubos e 

furtos; que, o veículo foi apreendido e a autora ficou como sua fiel 

depositária até a instauração da ação penal competente; que, a autora é 

vítima de prejuízos que não deu causa; requereu liminarmente a 

substituição do veículo ou a devolução dos valores pagos; no mérito, 

requer a condenação da parte ao pagamento de danos materiais e morais. 

Junta documentos e atribui à causa o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais).” A medida liminar restou indeferida (ID 3008761), não 

sobrevindo recurso. Houve audiência preliminar, restando a mesma 

inexitosa. Devidamente citada, a ré apresentou contestação, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, a 

autora realizou a compra junto a ré do veículo automotor em questão em 

05.04.2011; que, em 08.04.2011 foi realizado laudo de vistoria junto ao 

Detran-MT para efetivar a transferência para a autora, o que foi concluída; 

que, a ré não entregou para a autora veículo com motor roubado ou 

furtado; que, somente em julho de 2016 a autora alega danos; que, 

inexiste obrigação de indenizar; que, a autora não demonstra nexo de 

causalidade; que, inocorrente dano moral; requer a improcedência do 

pedido, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos.” Sobre a contestação apresentada, manifestou-se a parte 

autora (ID 9027354). Foi determinada a intimação das partes acerca de 

eventual pedido de dilação probatória (ID 9573151), requerendo a parte 

autora oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento. O 

feito foi saneado, com a designação de perito técnico e audiência de 

instrução e julgamento. A perícia foi realizada e o perito apresentou laudo. 

Quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não foram 

ouvidas testemunhas, bem como ratificados pelo procurador da parte ré 

presente no ato os termos da contestação, vindo-me os autos conclusos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, onde a 

parte autora, Edmilsa Soares de Souza, pretende que a ré, Auto Campo 

Comércio de Veículos Ltda, a indenize na ordem material e moral, tendo em 

vista que o veículo comprado junto à ré apresentou, quando da 

transferência a terceiros, número de identificação do motor diverso do que 

era, sendo esse proveniente de veículo furtado no estado de São Paulo. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

parcial acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva trazida na 

contestação e documentos, entendo que a ré não conseguiu demonstrar 

que quando da entrega inicial do veículo para a autora, ou seja, em abril de 

2011, o motor entregue era o original do veículo. Referida conclusão se 

obtém, em especial, do laudo pericial acostado aos autos (ID 12274772), 

no qual o Senhor perito em sua conclusão assim assevera: “O motor que 

está no veículo objeto da lide é o D17Z2F03615 (ver figura 2). Esse motor 

pertence, originalmente, ao veículo de placa DGD-0405 (ver Anexo 3) que 

foi roubado (em 17/01/03), recuperado (em 2005) e roubado, novamente 

(em 07/12/05), conforme Anexo 4. Esse veículo roubado possui placa de 

São Caetano do Sul – SP, onde foram registradas as ocorrências. Essas 

informações foram passadas para esse perito, pelo delegado Gustavo 

Colognesi Belão (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF), em 

Rondonópolis – MT. O motor original do veículo objeto da lide (placa HRZ 

-4515) é o de número D17Z3E02932, conforme Anexo 5 e o Certificado de 

Garantia, anexado aos autos (ID do documento: 2563115). Analisando o 

Laudo de Vistoria com data de 28/12/2010 (ID do documento: 2563058), 

verifica -se que no campo “Motor” está lançado o número: 1772F03615 e, 

ao lado, assinalada a opção “Original”. Essa numeração não condiz com o 

decalque que foi tirado pelo funcionário do órgão, onde o número para o 

motor aparece como: D17Z2F03615 . No entanto, o número do motor 

original desse veículo é: D17Z3E02932 . O que ficou claro para esse perito 

é que o funcionário do CIRETRAN foi negligente, ao deixar de comparar as 

numerações do motor, chassi e placa, no cadastro informatizado do 

veículo objeto da lide na BIN/RENAVAM. Na verdade, não foi feita nem a 

comparação das numerações com o cadastro informatizado do veículo em 

campo próprio da Base Estadual ou no campo das “observações” do 

CRLV. Sendo certo que o presente laudo técnico se caracteriza como um 

dos elementos de convencimento do Emérito Magistrado, que não se 

encontra adstrito ao mesmo.”(grifos meus) Ou seja, resta claro que já 
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quando da transferência do veículo para a autora o motor presente já não 

era o original do veículo, e ainda assim passou pelo Órgão Estatal como o 

sendo. Ademais, conforme se infere do relato da autora na exordial e do 

documento de ID 4767724, o veículo retornou até as dependências da ré 

quatro meses após a aquisição para manutenção do motor, não podendo 

esquivar se naquele ato nova troca tenha ocorrido. Evidente ressaltar que 

em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, não conseguiu 

demonstrar que efetivamente a autora foi a responsável pela troca do 

motor, ou que quando da aquisição do veículo este estava em situação 

regular, ônus que efetivamente lhe cabia uma vez que a relação é daquela 

de consumo. Dessa forma, a ré, por intermédio de seu bastante 

procurador, ao apresentar a sua peça defensiva, documentos e durante 

toda a fase instrutória do presente feito, não conseguiu comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Do 

exposto, deve a ré indenizar a autora no que tange aos danos materiais. 

Assim já tem entendido os Tribunais: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

REDIBITÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. 

HIPÓTESE DE VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE QUE SE 

TRATAVA DE VEÍCULO COM MOTOR TROCADO E RECUPERADO DE 

SINISTRO, ALÉM DE APRESENTAR DEFEITOS QUE INVIABILIZAM SUA 

NORMAL UTILIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE OPTAR PELA 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Sendo inequívoca a presença de vício 

oculto, tem a parte consumidora o direito de optar pelo desfazimento do 

negócio e restituição dos valores gastos (CDC, artigo 18, § 1º).DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO NESSA 

PARTE. Os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar 

verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar 

de reparação nesse aspecto. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

FIXAÇÃO QUE SE REPUTA INSUFICIENTE. REVISÃO DETERMINADA. 

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando o trabalho 

desenvolvido e a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho 

profissional, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC, eleva-se o valor da 

verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, que se reputa 

mais razoável.” (TJ-SP - APL: 1231131720078260011 SP 

0123113-17.2007.8.26.0011, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

25/10/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/10/2011) E mais: “INDENIZACAO. VENDA DE VEICULO COM CHASSIS 

ADULTERADO E MOTOR TROCADO. RESPONSABILIDADE DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. E INCONTROVERSO O FATO DE TER 

SIDO A VENDA DO VEICULO, INTERMEDIADA PELA RE, QUE O EXPOS EM 

SEU ESTABELECIMENTO AOS PRETENSOS CONSUMIDORES, SEM AS 

CAUTELAS QUE DEVERIA TER QUANTO A PROCEDENCIA E LEGALIDADE. 

E, AGINDO DESTE FORMA, DEVE SER RESPONSABILIZADA PELO DANO 

OCASIONADO A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00150215119998190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 4 VARA CIVEL, Relator: CLAUDIO DE MELLO TAVARES, Data de 

Julgamento: 16/12/1999, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/02/2000) No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. O fato experimentado pela autora evidencia causa 

que supera o mero aborrecimento do cotidiano e deve ser indenizado. 

Nessa mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: “Ação de 

indenização por dano moral. Venda de veículo com o motor trocado. 

Parcial procedência na origem. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. 

Má vontade e demora da empresa vendedora em solucionar o problema. 

Prova. Afetação do patrimônio moral da compradora. Quantia indenizatória 

adequadamente fixada em R$6.800,00, corrigidos a partir da data do 

ajuizamento da ação. Cerca de 26 salários mínimos à época. Suficiência. 

Desfecho mantido. Recursos improvidos. Ação de indenização por dano 

moral. Acolhimento do pedido da autora. Valor concedido inferior ao 

pedido. Indenização eminentemente sujeita a arbitramento judicial em que o 

valor pedido na inicial é meramente indicativo. Sucumbência exclusiva do 

réu. Honorários advocatícios de 15% do valor da condenação mantidos.” 

(TJ-SP - CR: 1038056007 SP, Relator: Dyrceu Cintra, Data de Julgamento: 

10/04/2008, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/04/2008) Resta somente a fixação do quantum indenizatório. Para a 

fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter 

natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se 

à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

No que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que 

atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também à repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente 'Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer’, promovida por EDIMILSA SOARES DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, em desfavor de AUTO CAMPO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com qualificação nos autos, para o fim: a) 

condenar a ré a devolver a autora o valor de R$ 21.000,00, a título de 

danos materiais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação 

e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso; b) condenar a 

ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção 

monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão. Condeno-a, também, ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sob o valor da condenação. Oficie-se à Delegacia 

Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos de Rondonópolis-MT, 

informando sobre o teor da presente decisão, bem como instruindo o ofício 

com cópia integral do laudo realizado pelo Sr. Perito. Transitada em 

julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003999-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CUSTODIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003999-25/2018 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: Marli 

Taborda & Advogados Associados. Executada: Maria Custodia da Silva. 

Vistos, etc. MARLI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com 

qualificação nos autos, propôs a presente “Ação de Cumprimento de 

Sentença” em desfavor de MARIA CUSTODIA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, a exequente em sua exordial pugna pela distribuição por 

dependência ao feito sob nº370837-37.2014.8.09.0051 – 6ª Vara Cível da 

Comarca de Goiânia – GO. Por fim, compulsando os autos verifica-se que 

a empresa executada sequer fora citada; que, a parte exequente 

requerera a desistência da ação à (fl.283 – correspondência ID 

13449114). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de cumprimento 

de sentença atrelado feito sob nº370837-37.2014.8.09.0051 – 6ª Vara 

Cível da Comarca de Goiânia – GO, proposto pela exequente em 

30.05.2018, entretanto, a parte exequente pugna pela extinção do feito 

sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 
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AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Cumprimento de Sentença” 

promovida por MARLI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com 

qualificação nos autos, em desfavor de MARIA CUSTODIA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte exequente. Façam-se as anotações em 

conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários porque 

não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, 

CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de maio de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000549-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO XAVIER ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000549-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FABIO XAVIER ORMOND RÉU: POR DO SOL URBANIZACOES 

LTDA Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção 

de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão 

especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de 

indeferimento. A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 30 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002578-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINE YANES MINZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MOROZ OAB - MS3300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO HONORATO GABRIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002578-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELOINE YANES MINZON REQUERIDO: LEONARDO 

HONORATO GABRIEL Vistos etc. Intime-se a parte requerida que arrolou a 

testemunha que seria inquirida neste Juízo a se manifestar sobre a 

certidão retro, informando o endereço correto da testemunha. Não 

havendo manifestação no prazo previsto na CNGC/MT, restitua-se ao 

Juízo de origem, com as nossas homenagens, independentemente de 

nova determinação. RONDONÓPOLIS, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002528-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

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:

ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Sagrada Família - 

Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009931-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009931-28.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 27.082,97; 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: MARCOS ANTONIO RODER Parte Ré: RÉU: JUNIOR AUTOMOVEIS 

LTDA - ME Vistos etc. Defiro o petitório retro. Cite-se a parte demandada 

no endereço indicado no ID 12918492. CANCELO a audiência do dia 

08.05.2018, REDESIGNANDO o ato para o dia 19 de julho de 2018, às 08h. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. RONDONÓPOLIS, 07 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 37558 Nr: 654-26.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOYA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 654-26.1985

Ação: Execução

 Exequente: José Luiz Bianchini.

Executado: José Moya Severiano.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.400), determino a intimação 

pessoal do exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432573 Nr: 1238-19.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YORK INTERNATIONAL LTDA, YORK & CIA DO 

AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134, PATRÍCIA DABUS BUAZAR ÁVILA - 

OAB:OAB/SP 251.473

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1238-19.2010

Ação: Ordinária de Indenização

Autora: Raquel Becker de Oliveira.

Réus: York International Ltda e York e Cia do Ar.

 Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça as (fl.196) e realizando consulta junto 

ao sistema Apolo, verifica-se que assiste razão à parte ré, uma vez que o 

procurador da autora retirou os autos em carga no dia 31.01.2018 e 

somente o devolveu em 08.02.2018, assim, acolho o pedido de devolução 

de prazo e, via de consequência, determino a intimação da parte ré, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste-se sobre o demonstrativo de cálculo de (fls.191/192).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte adversa e, ao depois, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752800 Nr: 9194-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARRUF/SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CORREIA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO BENKO LOPES - 

OAB:139.012, RENATA CRISTINA PORCEL DE OLIVEIRA ROCHA - 

OAB:213.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9194-47.2014

Ação: Execução

 Exequente: Sarruf S.A.

Executado: Célio Correia Pinto.

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.80) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que ausente o cálculo atualizado do débito, 

assim, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748380 Nr: 6900-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU 

TRANSPORTES BOTUVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASTRAKX WORDS TRADERS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°6900-22.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Transportes Botuverá Ltda

Réu: Fastrakx W.T. Eireli.

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.171) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.162/165) está defasado, 

assim, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777703 Nr: 5335-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA REZENDE PORTELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22819, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR

 Vistos etc.

Diante da decisão de fls. 89, intime-se a parte autora para informar se 

ainda pretende a produção de prova pericial nestes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 872007 Nr: 7295-09.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA 

ALZIRA FERRAZ CARVALHO, ULDERINDO GOMES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434496 Nr: 3162-65.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito em 15 (quinze) dias, 

devendo se manifestar a respeito da certidão de fls. 134.
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Após, impulsione-se o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707034 Nr: 1784-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de penhora dos bens indicados pela parte credora.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015, intimando-se ambas as 

partes.

Após, expeça-se carta precatória com finalidade de avaliação dos 

imóveis, de tudo intimando-se ambos os litigantes. Deverá constar dentre 

as finalidades da missiva, ainda, a expropriação dos bens na forma 

pretendida pelo credor, caso não haja manifestações dos litigantes no 

prazo de lei quanto ao ato acima determinado (avaliação), tudo nos termos 

da lei processual civil vigente.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 748902 Nr: 7191-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BILSSAN GOMES DE MELO, JOSE 

BILSSAN GOMES DE MELO - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade arguida pela parte 

demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 277806 Nr: 1550-10.2001.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Intimação dos procuradores das partes, da r. decisão de fls 547/547v, 

bem como da penhora de fls 548/549.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 771224 Nr: 2837-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONS HOTEL LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, Karen Silva Nunes - 

OAB:22755/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do procurador da parte autora da r. decisão de fls 100/101 parte final 

transcrita:

À luz desses fundamentos, entendo que se mostra razoável, a priori, a 

penhora mensal de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa 

individual aludida, especificamente quanto aos créditos recebíveis por 

meio de cartões de crédito, o que deverá ser viabilizado mediante a 

expedição de ofício às administradoras apontadas às fls. 97, verso, no 

sentido de determinar que, doravante, procedam ao depósito de 30 % 

(trinta por cento) dos créditos recebíveis da firma demandada 

judicialmente, de forma vinculada a este feito, até atingir o valor total do 

débito atualizado.Intimem-se.Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 790443 Nr: 10402-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443761 Nr: 12430-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DE FATIMA SCHREIBER, JOSE 

VELANIR SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 734323 Nr: 14154-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARI LINDE SACHETTI, ADILTON 

DOMINGOS SACHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para comparecer em 

Cartório a retirar o Termo de Substituição de Penhora para as providências 

junto ao Cartório Competente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712499 Nr: 7568-61.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USICAMP IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, 

MARIO MENEGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SANCHES TORO - 

OAB:50900/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para se manifestar nos 

autos requerendo o que de direito no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 394388 Nr: 7947-75.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL GIL BEIRO, MARIA JOSE URIAS BEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872/0, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO dos procuradores da parte executada do inteiro teor da 

decisão de fls. 153, conforme a seguir transcrita: "Vistos etc. Intime-se a 

parte executada para se manifestar sobre o laudo de avaliação de fls. 

144/146, no prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme artigo 872, § 2º, 

CPC/2015. Não havendo manifestação da parte executada, defiro o pedido 

de fls. 148/149 para que se proceda aos atos constritivos do bem. 

Havendo manifestação da devedora, conclusos. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440436 Nr: 9103-93.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILIA RODRIGUES ME, DALMO DE OLIVEIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZ VANINI CALCADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que requeira o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 78.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 63589 Nr: 12164-16.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATIVO BALBINO DE MORAES, VIKING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAYDE E CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE 

ATHAYDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO, ROBSON HOMEM MOREIRA DE CARVALHO - 

OAB:10468/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o Dr. Bruno Garcia Peres, inscrito na OAB/MT 

14.280-B acerca do desarquivamento dos autos, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 738049 Nr: 727-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANGELA TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, em que pese despacho de fls. 61, 

verifico que, o patrono da executada já possui procuração às fls. 14, da 

ação de embargos a execução em apenso. (código: 750603)

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

"Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Considerando que a embargante não possui mais interesse processual no 

prosseguimento dos embargos à execução em apenso (Código 750603), 

JULGO EXTINTA a presente ação, conforme inteligência do art. 485, VI, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código Processual Civil).

Honorários na forma pactuada.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750603 Nr: 8079-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT10257

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, em que pese despacho de fls. 61, 

verifico que, o patrono da executada já possui procuração às fls. 14, da 

ação de embargos a execução em apenso. (código: 750603)

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

"Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Considerando que a embargante não possui mais interesse processual no 

prosseguimento dos embargos à execução em apenso (Código 750603), 

JULGO EXTINTA a presente ação, conforme inteligência do art. 485, VI, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código Processual Civil).

Honorários na forma pactuada.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434650 Nr: 3316-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, JOAO CARLOS DIEL, CARMELINA SANSON 

TRICHES, SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL, JOCIANE TRICHES 

SILVESTRI, MARIA HELENA TRICHES, SIDNEI SILVESTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - 

OAB:35659/PR, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473/PR

 Vistos etc.
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Diante petitório retro, o executado, IVAN LUIZ BERTOL informa que 

equivocadamente seu nome foi relacionado como “Espólio” na capa dos 

autos, porém, o executado é pessoa viva.

 Por essa razão, requer a retificação dos autos para constar no polo 

passivo apenas seu nome, qual seja, IVAN LUIZ BERTOL, sem qualquer 

referência a “Espólio”. Dessa forma, DETERMINO a retificação dos autos 

no que tange ao nome do executado IVAN LUIZ BERTOL.

No mais, ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando 

por sua homologação, consoante se vê às fls. 236/243.

Pois bem. A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15 - Código de 

Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...).

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15.

 No mais, condiciono a análise do pedido de penhora dos imóveis 

indicados na “Cláusula Décima” do acordo de fls.236/243, à apresentação 

das respectivas matrículas.

Honorários na forma pactuada.

 Custas pelos executados.

Suspendo o processo pelo período necessário ao cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente a se manifestar, e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382040 Nr: 10240-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JULIANO VILALVA, RODRIGO JULIANO 

VILALVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 168/170.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Considerando que a embargante não possui mais interesse processual no 

prosseguimento dos embargos à execução em apenso (Código 382040), 

JULGO EXTINTA a presente ação, conforme inteligência do art. 485, VI, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código Processual Civil).

Honorários na forma pactuada.

Custas pelos executados.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 17552 Nr: 1880-95.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINA MARIA COURY DE ANDRADE, EDSON 

RICARDO DE ANDRADE, JOSE JORGE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 356/358.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

Custas pelos executados.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717777 Nr: 13216-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA SANT ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894

 Vistos etc.

A parte autora, por meio do petitório de fl. 116, pugna pela extinção do 

feito em razão do integral cumprimento da obrigação por parte dos 

requeridos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II:

“Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).”

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 730955 Nr: 11474-25.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO JOSÉ CABRERA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 513 de 692



Diante do cumprimento da avença entabulada pelas partes, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

 Honorários na forma pactuada.

 Nada mais havendo pendente, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 299491 Nr: 2682-34.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DAS CHAGAS ALCANTARA, LUCIA 

BEATRIZ DE PAULA MACIEL SOUZA GOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 116/118.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Eventuais custas remanescentes pelos executados. DEFIRO à 

peticionária de fls. 119, todavia, os benefícios da gratuidade, consoante ali 

pedido, de modo que fica sobrestada a cobrança do valor das custas, 

conforme previsão legal.

Defiro o pedido de expedição de ofício para as baixas aludidas às fls. 

119/120. Proceda-se ao necessário.

DEFIRO, ainda, o pedido de levantamento, em favor da devedora, do valor 

bloqueado pelo BACENJUD.

Proceda-se à baixa da restrição realizada via RENAJUD.

Tudo cumprido, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 50039 Nr: 4277-15.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLO & ABDEL LTDA, SORAIA ABDEL 

MARTELLO, APARECIDA CALANCA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Posto isso, DEFIRO o desbloqueio de valores da conta bancária de 

titularidade da executada Soraia Muhamad Abdel Jalil, expedindo-se alvará 

para depósito na conta bancária da executada a ser indicada nos 

autos.Intime-se a parte exequente para requer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, e conclusos. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726117 Nr: 7062-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARTINS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para desconto em folha de pagamento constante às fls. 

176/180, eis que não há, no ordenamento jurídico pátrio, embasamento 

legal para sustentar aludido pleito, vez que o crédito cobrado não possui 

natureza alimentar, além do que o valor líquido da remuneração do 

devedor não ultrapassa cinquenta salários mínimos mensais, nos termos 

do art. 833, § 2º, do CPC/15.

Ante o exposto, dê-se vista à parte exequente para requerer o que 

entender de direito no sentido de conferir prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 865155 Nr: 4999-14.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAG DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L D BENDLIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ESTORILIO SILVA 

FRANCO - OAB:OAB/PR 21.787, LEONARDO LUIZ PAMPLONA - 

OAB:64589/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o petitório retro, no sentido de determinar a citação da executada 

(pessoa jurídica), na pessoa de seu representante legal, no endereço 

declinado, fazendo constar que o Oficial de Justiça deve empreender 

esforços para efetivar a citação, valendo, caso necessário, dos 

mecanismos da citação por hora certa, conforme determina o art. 252 a 

254 do CPC/15.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 776761 Nr: 4950-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO ESPIRITO SANTO NINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se que o feito foi devidamente sentenciado às fls. 49, 

encerrando-se, com isso, a prestação jurisdicional de primeiro grau. Em 

que pese a petição de fls. 51/60 ter sido protocolada antes da prolação da 

sentença, verifica-se que é intempestiva, porquanto foi protololada depois 

da certidão de decurso do prazo acostada às fls. 48.

 Assim sendo, NÃO CONHEÇO DO PETITÓRIO DE FLS. 51/60.

Posto isso, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 282117 Nr: 5541-91.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE CIMENTO MOREIRA LTDA, 

CLAUDIONOR MOREIRA, HILDA MENDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896
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 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

quanto à satisfação do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos, 

nos moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815618 Nr: 1436-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Vistos etc.

No que toca aos documentos de fls. 139/142, manifestem-se os litigantes 

em 15 (quinze) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777668 Nr: 5328-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, sobre a r. Decisão de fls. 702, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815618 Nr: 1436-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, sobre a r. Decisão de fls. 146, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726944 Nr: 7849-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - 

OAB:OAB- PR 63.545, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a presente execução encontra-se suspensa pelo prazo 

de 10 (dez) dias, conforme pedido da parte exequente de fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 386021 Nr: 14106-68.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. SOM E ACESSORIOS LTDA, JOSE 

MARIVALDO VASCONCELOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que este Juízo diligencie, por 

meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (BACENJUD/INFOJUD), para 

tentativa de localização do endereço da parte demandada, providência 

esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, parte final do Código de 

Processo Civil/2015.

 Localizado endereço idêntico a um daqueles em que já se tentou a 

localização da parte ré por correio ou oficial de justiça neste processo, 

certifique-se e abra-se vista à parte autora para que requeira o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, 

ser o processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.

 Localizado endereço novo da parte demandada, impulsione-se o feito, 

procedendo-se à citação ou intimação pendente nos autos, e aos demais 

atos ordinatórios que não dependam de decisão judicial, consoante 

legislação vigente e Provimento 56/2007/CGJ/MT.

Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da parte cujo 

endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos sistemas de 

localização de endereço, intime-se o demandante para que o informe em 

05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, 

consoante artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

 Às providências, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782559 Nr: 7222-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES & CIA LTDA 

ME, MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES, TATIANI APARECIDA HONORIA DE 

SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que este Juízo diligencie, por 

meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (BACENJUD/INFOJUD), para 

tentativa de localização do endereço da parte demandada, providência 

esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, parte final do Código de 

Processo Civil/2015.

 Localizado endereço idêntico a um daqueles em que já se tentou a 

localização da parte ré por correio ou oficial de justiça neste processo, 

certifique-se e abra-se vista à parte autora para que requeira o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, 

ser o processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.

 Localizado endereço novo da parte demandada, impulsione-se o feito, 

procedendo-se à citação ou intimação pendente nos autos, e aos demais 

atos ordinatórios que não dependam de decisão judicial, consoante 

legislação vigente e Provimento 56/2007/CGJ/MT.

Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da parte cujo 

endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos sistemas de 
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localização de endereço, intime-se o demandante para que o informe em 

05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, 

consoante artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

 Às providências, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824667 Nr: 4487-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, 

LUCIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 56/57) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815453 Nr: 1391-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB ALIMENTOS LTDA OU MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16.127-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 384/385) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452147 Nr: 7326-39.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CANDIDA MASSAGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, 

WALDIRENE ALVES PEREIRA FARIAS, RADDEC INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - EPP, SALVIANO FERREIRA FARIAS, SIDNEY GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 

19897

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a Contestação de folhas nº 239/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704900 Nr: 12878-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA, MARCIO 

HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, MARCELO HISTER, JULIANA 

VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de 

folhas nº 139/142, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 420741 Nr: 3002-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATERRA COM. E REPR. DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA ME, EDOILCE SOUZA PORTO PEREIRA, RONEY 

JOUBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls. 84/87, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445242 Nr: 424-70.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA SOARES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:11126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:OAB/SP-221.386

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431557 Nr: 217-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA ME, KELEN ZANIN 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 172/173) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 102866 Nr: 1068-96.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NELSON XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA LOGICA 

- LOGITEC ENGENHARIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 516 de 692



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, Róbie Bitencourt Ianhes - OAB:1.355/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RIBEIRO DA 

FONSECA - OAB:OAB/MS-7677

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do petitório de fls. 463/464, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755510 Nr: 10595-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do petitório de fls. 113/114, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 410771 Nr: 6807-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO CORREA NETO & CIA LTDA, 

JOAQUIM INACIO CORREA NETO, ODILZE VIEIRA DOS SANTOS CORREA, 

HELDER MILLER DOS SANTOS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para retirar a 

Carta Precatória expedida para a Comarca de Cuiabá - MT, para que 

proceda com a devida distribuição naquela Comarca, comprovando nos 

autos a referida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 285169 Nr: 893-34.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVIDES TULIO PALAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382357 Nr: 10549-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URQUIZA RODRIGUES PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA 

- OAB:14023, Wellington João Silva Junior - OAB:10.417/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios, de folhas nº 290/291, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407436 Nr: 3146-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L PUHL & CIA LTDA ME, JAIME LUIS PUHL, 

DORLI ANTONIO RUWER MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, acerca do 

Ofício de fls. 360, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 891704 Nr: 2417-07.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA- UNIFAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SENNA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUSTAVO LAZARETTI - 

OAB:OAB/SP 313.173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da certidão de fls. 33, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a paralisação da mesma 

por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na sua devolução a 

Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382240 Nr: 10438-89.2006.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUAD NAIM CHARAFEDDINE, LEILA NAIM 

CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte requerida, da r. Decisão 

de fls. 228, nestes termos: "No mais, intime-se a parte devedora a que, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, a que indique a localização dos bens/veículos 

penhorados, com o fito de que se proceda a avaliação e remoção, 

pertinentes à fase de expropriação, sob pena de ato atentatório à justiça e 

consequente cominação de multa (art.775, V, Parágrafo Único do CPC), ou 

que, no prazo legal, e sob os benefícios do art.916 do CPC, venha a remir 

sua dívida."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 323804 Nr: 8673-88.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO PATRIOTA FIORI, JOSE DA COSTA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIS 

FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intimação dos procuradores dos requeridos , para no prazo legal 

manifestar sobre a r. decisão de fls 580/580vº, bem como dos 

documentos de fls 583 a 588.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737882 Nr: 610-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, JOSÉ REZENDE 

DA SILVA, ELOIZA CRISTINA MENDONCA DE AMORIM, NILVA 

AUXILIADORA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para retirar o 

Termo de Penhora, bem como a Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Dom Aquino - MT, para que proceda com a devida distribuição naquela 

Comarca, comprovando nos autos a referida distribuição. Certifico ainda 

que, com a implantação do sistema PJE, a distribuição das ações passou a 

ser feita pelos patrocinadores das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751178 Nr: 8391-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARQUES, ARDS, LFDSN, LUCIANA DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL LOG. SOLUÇÕES EM LOGISTICA 

LTDA. ME, ALVARO CENTRO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS, 

AUTO REAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO CESAR GONÇALVES 

PIMENTA - OAB:71.720 MG, FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 

FERNANDES - OAB:21851

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca da r. Sentença de fls. 316/325, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715255 Nr: 10520-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DOS SANTOS, NELSA DA SILVA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - 

OAB:198.040 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para, 

manisfestar-se sobre IMPUGNAÇÃO À PENHORA, de folhas nº 118/129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724488 Nr: 5478-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

LUCIANO GUIZELIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:297.608/SP, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 19023A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, sobre os documentos de fls. 259/261, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824667 Nr: 4487-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, 

LUCIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815453 Nr: 1391-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB ALIMENTOS LTDA OU MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16.127-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 Vistos etc.

De início, determino que a Gestora preste as informações solicitadas às 

fls. 381.

No mais, DEFIRO o pedido de penhora do bem indicado às fls. 365 pela 

parte credora.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015 e avaliando-se o bem 

objeto de constrição, de tudo intimando-se ambas as partes.

Defiro ainda o requerimento de fls. 365, penúltimo parágrafo, determinando 

a pesquisa junto ao sistema RENAJUD sobre a existência de veículos em 

nome da parte executada, bem como a inserção da restrição pretendida, 

caso localizados bens desembaraçados, conforme art. 835, IV, do 
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CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009941-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 1 OFICIO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009941-72.2017.8.11.0003 

AUTOR: VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE RÉU: CARTORIO DO 1 OFICIO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ajuizada por VALDINÉIA BATISTA DE ANDRADE em desfavor de AURICELI 

FELIZ TORRES, devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que se casou no dia 30 de setembro de 2000 com o Sr. Raimundo 

Genival Guimarães, sob o regime de comunhão parcial de bens, na cidade 

de Prainha, estado do Pará, de acordo com os registros do cartório sob o 

nº 941, do livro nº N-10. Aduz que se divorciaram através do processo n. 

3388-28.2007.811.0051, código 21068, na Comarca de Campo Verde/MT, 

com sentença que transitou em julgado em 11 de outubro de 2012. 

Sustenta que, com o divórcio, foi expedido mandado de averbação ao 

referido cartório. No entanto, afirma que o referido notário alegou a 

impossibilidade de realizar a averbação sob o argumento de que inexiste 

casamento da autora registrado em suas notas. Relata que o Cartório 

alega que o termo 941 (onde deveria estar registrado o casamento) 

encontra-se em branco. Assevera que está impossibilitada de exercer os 

atos da vida civil de modo pleno, pois afirma que, sem a averbação, não 

pode adquirir bens sem a assinatura do ex-cônjuge, o qual alega se 

encontrar em lugar incerto e não sabido. Ressalta que seu pai faleceu e 

que o cartório de Goiânia, onde se processará o inventário, teria se 

recusado a aceitar os documentos da autora, sob a alegação de que 

necessita da Certidão de Casamento com averbação do divórcio. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a requerente o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que a requerida averbe o divórcio 

da Autora, conforme mandado de averbação expedido pelo Juízo da 

Comarca de Campo Verde-MT, na Certidão de Casamento da Autora, bem 

como emita a nova Certidão e a coloque à disposição da Autora para 

retirada ou envio via Correios. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Por meio da decisão de ID 11318635, foi determinado que a 

parte autora emendasse a exordial, no sentido de adequar o polo passivo 

da demanda, haja vista o Cartório Extrajudicial não deter personalidade 

jurídica própria nem capacidade processual para figurar em qualquer dos 

polos de uma ação judicial. Por meio da petição de ID 11766395, a parte 

autora indicou a cartorária AURICELI FELIZ TORRES para figurar no polo 

passivo da lide. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. De início, 

proceda a Secretaria à retificação do polo passivo da demanda no sistema 

PJE, devendo constar, tão somente, a pessoa de AURICELI FELIZ TORRES, 

conforme postulado no ID 11766395 - Pág. 1. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia da certidão de casamento, do mandado de 

averbação e da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Campo 

Verde/MT, é certo que não há elementos seguros o suficiente para 

ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, 

enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do 

direto invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante 

prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da 

disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência 

quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o 

julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos 

os elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto 

no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 07 de agosto de 2018, às 

08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003559-29.2018.8.11.0003

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:

VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003559-29.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA Vistos etc. Observo, 

a priori, a necessidade de juntar aos autos cópia da via assinada do 

contrato objeto da lide, visto que é documento imprescindível para o pedido 

de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, no sentido de juntar aos autos cópia do referido documento, tendo 

em vista sua relevância para a presente ação, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15. RONDONÓPOLIS, 30 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003426-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003426-84.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por CAIXA 
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CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em desfavor de 

WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. 

Noticia a exordial que o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo 

por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se 

tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À 

luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e 

apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo 

passivo, clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso 

queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. 

Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. De início, proceda a Secretaria à inclusão do valor 

da causa indicado no ID 13109913 - Pág. 5, no sistema PJE, vez que 

aludida providência não foi realizada pelo demandante quando da 

distribuição do feito. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual 

(ID13109958), bem como a notificação da mora (ID13109974). Por outro 

lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 30 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002498-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002498-36.2018.8.11.0003 

AUTOR: MAURICIO JOSE COSTA RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E TUTELA 

ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO ajuizada por 

MAURICIO JOSÉ COSTA em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que celebrou, em data de 27/10/2016, 

contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária 

com o Banco Réu. Relata que o valor total do crédito concedido foi de R$ 

6.036,80 (seis mil e trinta e seis reais e oitenta centavos) que, somado aos 

encargos tributários, tarifas e juros remuneratórios, totaliza a importância 

de R$ 12.862,48 (doze mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e 

oito centavos). Aduz que, para a liquidação do débito, ficou pactuado 

entre as partes que a amortização se daria em 36 parcelas fixas, no valor 

de R$ 328,98 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos). 

Sustenta que, no referido contrato, consta exclusivamente que são 

devidos os juros e os encargos capitulados no preâmbulo do quadro 

resumo, sem informar qual regime de juros o método “price” adota (regime 

simples ou composto). Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente o 

deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja autorizado que a 

demandante consigne os valores mensais incontroversos, no valor de R$ 

125,94 (cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), relativo 

às parcelas vincendas, de modo a elidir eventual mora da parte postulante 

até que se julgue o mérito definitivo da presente demanda. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do contrato e 

demonstrativos de cálculo, é certo que não há elementos seguros o 

suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que 

demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor 

apuração. No caso em tela, não restou evidenciada a onerosidade 

excessiva alegada, de modo a justificar o depósito das parcelas 

vincendas na forma pretendida, em valor inferior ao pactuado, uma vez 

que as cláusulas do contrato entabulado entre as partes permanecem 

íntegras e obrigam ambos os contratantes, sendo descabida, portanto, a 

alteração unilateral das disposições contratuais quanto à forma e prazo de 

quitação do débito. Registre-se que a consignação de valor inferior ao 

pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos. Nesse sentido, 

colham-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR 

AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – 

POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS LEGAIS PARA 

REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO IMPROVIDO. “1) Conquanto 

seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento 

proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o 

afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a 

ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- 

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade 

dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros 

restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou 

no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do 

financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 

992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). A consignação de valor inferior 

ao pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, 

remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos 

cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos 

instrumentos legais para reaver o bem. Inexistindo argumentos capazes 

de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJ-MT, AI 

99985/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

25/11/2016). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DA PARCELA 

DO PLANO DE SAÚDE QUE O CONSUMIDOR ENTENDE SER DEVIDO – 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – AJUSTE PELO INPC – 
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DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Para 

a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC, exige, a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inviável o 

deferimento de antecipação da tutela para autorizar a consignação em 

pagamento dos valores das mensalidades entendidas como devidas se 

não evidenciada, com considerável grau de verossimilhança, a alegada 

abusividade dos valores atualmente cobrados pela operadora do plano de 

saúde.” (TJMT, ED 174169/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017). Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir 

pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

09 de agosto de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003800-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (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 DECISÃO Processo: 1003800-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUAN PABLO CORREA SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de Liquidação de 

Sentença ajuizado por LUAN PABLO CORREA SANTOS em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, com base na sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A sentença proferida na 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, 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: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003079-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA CURY MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE CURY MUSSI KIDA OAB - MT20571/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003079-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 
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realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003165-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003165-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, para promover o andamento do feito, comprovando 

a mora nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob 

pena de indeferimento do pedido (art. 321, CPC), no prazo de 05 (cinco) 

dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003421-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIO LUCESI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANELLATO E TORQUATTO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

AMBEV S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003421-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002831-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002831-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para que traga aos autos o extrato do 

consórcio realizada, algum documento que comprove a recusa da 

requerida, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003002-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAWLLY PEREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003002-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite o réu, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002963-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002963-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 
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manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003150-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SOUZA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003150-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora para que traga aos autos cópia da fatura no valor de R$ 9.471,44 

(nove mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002132-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002132-37.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para informar se o acordo constante no 

Id. 12037821, faz parte destes autos, vez que está endereçado ao juízo 

da 4ª Vara Cível desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002450-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. A autora pleiteia a outorga de tutela provisória de 

urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob a alegação de que o título negativado, já se encontra quitado. 

Percebe-se pelo documento constante no Id. 12745868, que já houve a 

baixa da restrição existente em seu nome na forma pleiteada nos autos. 

Portanto, resta evidente que a tutela vindicada nos autos, perdeu seu 

objeto, pelo que deixo de apreciá-la. Tendo em vista que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003961-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AZEVEDO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003961-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003966-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003966-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 
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determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 768327 Nr: 2118-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO 

SOBRE OS DOCUMENTOS DE FLS. 133/164, NO PRAZO LEGAL, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817671 Nr: 2101-62.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança e condeno a ré ao 

pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Sobre o montante devido incidirá correção monetária pelo INPC 

(IBGE), a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) do valor da condenação nos termos dos artigos 

85, §8º e 86, parágrafo único, do CPC. Transitada em julgado, à contadora 

para o cálculo das custas, intimando a ré para o pagamento no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 07 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818038 Nr: 2245-36.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido inicial. Declaro inexistente o débito relativo ao contrato nº 

43744553, no importe de R$ 7.287,02 (sete mil, duzentos e oitenta e sete 

reais e dois centavos), com vencimento em 15.12.2015. Observando o 

critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como 

do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o 

requerido, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano 

moral que causou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção 

monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de 

mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde 

a citação. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, à contadora para 

o cálculo das custas, intimando o réu para o pagamento em 05 (cinco) 

d i a s .  A p ó s ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis, 15 de maio de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738932 Nr: 1296-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO ME, ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINELLY DE ARAUJO 

VIEGAS ORLATO - OAB:3677/MT

 Código nº 738932

Vistos etc.

1.0 - DA EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO DA LIDE (fls. 

388/389)

Considerando o termo de acordo à fls. 304/305, bem como, a 

manifestação do exequente à fls. 354, vê-se que o cumprimento de 

sentença prossegue, tão-somente, com ADRIANA CAMPOS 

CAVALCANTE e A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

Dessa forma, determino a exclusão do Município de Rondonópolis do pólo 

passivo da lide. Promova as anotações e alterações necessárias.

2.0 - DO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA

Compulsando o caderno processual, observa-se que as devedoras não 

regularizaram a representação processual, embora devidamente intimadas 

(fls. 396-verso). Assim, determino o prosseguimento do feito à revelia 

delas.

Vê-se pelo Relatório Técnico de Inspeção Ambiental nº 162/2017, à fls. 

406/407, que as executadas não cumpriram o termo de acordo 

homologado à fls. 304/305, haja vista que não realizaram nenhum PRAD na 

área degradada.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 408. Intime as 

devedoras para o pagamento da multa em razão do descumprimento do 

item "5" do acordo firmado entre as partes e homologado por este Juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 

artigo 523, do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448756 Nr: 3935-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 448756

Vistos etc.

I – Considerando que o credor não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes ao devedor, defiro o pedido formulado à fls. 115, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome do mesmo.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726814 Nr: 7725-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GRACIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, 

RAPHAELA PROENCA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo executado e 

mantenho o bloqueio judicial do valor efetuado na sua conta corrente, no 

montante de R$ 1.365,16 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 

dezesseis centavos). Com o trânsito em julgado desta decisão, defiro o 

pedido de levantamento do valor bloqueado a favor da exequente, na 

forma requerida à fls. 188, devendo serem observados os dados 

bancários ali informados.Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800542 Nr: 14625-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo executado e 

mantenho o bloqueio judicial do valor efetuado na sua conta corrente, no 

montante de R$ 1.322,15 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e quinze 

centavos). Com o trânsito em julgado desta decisão, defiro o pedido de 

levantamento do valor bloqueado a favor da exequente, na forma 

requerida à fls. 74, devendo serem observados os dados bancários ali 

informados.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414818 Nr: 10487-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Código nº. 414818.

 Vistos etc.

Ante a manifestação da exequente à fls. 261, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no artigo 921, III, §1º, do CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445410 Nr: 592-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE MACHADO FILHO, MARIA DAS 

GRACAS CARNEIRO ASSUNCAO MACHADO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208 A, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 Considerando o pagamento espontâneo do crédito exequendo pelos 

devedores, defiro o pedido de levantamento da quantia depositada, na 

forma requerida à fls. 776/777.Observe a senhora Gestora que do valor 

existente na Conta Única Judicial, fls. 774, deverá ser liberado 

integralmente na conta corrente da credora, cujos dados bancários 

encontram-se à fls. 777.Dessa forma, deverá a instituição financeira 

valer-se dos meios processuais próprios para buscar o recebimento do 

seu crédito.Havendo decurso de prazo desta decisão e nada sendo 

requerido, encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis - MT, 22 

de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891914 Nr: 2491-61.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ARGUERO PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO COELHO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 891914

Vistos etc.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista presentes os 

requisitos legais.

Intime o embargante por meio de seu patrono constituído nos autos para 

emendar a inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço, e 

do endereço do embargado cumprindo assim as determinações 

constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento 

do pedido (art. 321, do CPC).

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763005 Nr: 14921-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANY CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 763005

Vistos etc.

Considerando o depósito espontâneo realizado pela devedora à fls. 248, 

defiro o pedido de levantamento do valor depositado, na forma requerida 

pela credora à fls. 249.

Após, diga a exequente quanto ao prosseguimento ou extinção do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 23 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417153 Nr: 12815-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VALDOMIRO DE SOUZA VILERA, 

ADALTO FRANCISCO ALVES, REGIANE BONDEZAN ARAGAO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Código nº 417153.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome da executada 

Regiane Bondezan Aragão no importe de R$ 4.410,78 (quatro mil, 

quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos).

II - Tendo em vista que a devedora foi citada por edital, expeça edital de 

intimação com prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca da 

indisponibilidade dos valores e dos veículos. Dê ciência do bloqueio a 

curadora especial nomeada para aos executados.

III - Intime o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos, imediatamente.

V - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 13473 Nr: 1077-10.1990.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEGHARD TOEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 13473.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do executado, no importe total de R$ 121,71 (cento e vinte e um 

reais e setenta e um centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801413 Nr: 14930-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136.087 MG

 .Código nº 801413.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária da executada, no importe de R$ 27,90 (vinte e sete reais e 

noventa centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada.

Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, bem como 

manifestar acerca dos veículos à fls. 101/103, e inclusive indicar outros 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417732 Nr: 193-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 .Código nº 417732.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do 1º executado, no importe de R$ 27,51 (vinte e sete reais e 

cinquenta e um centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada.

Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito indicando 

outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740391 Nr: 2235-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSE DOS SANTOS, AGNA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:15.694/MT, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A

 .Código nº 740391.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado no 

importe de R$ 2.486,02 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dois 

centavos).

II - Intime o devedor e os exequentes, na pessoa de seus patronos 

constituídos, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos valores, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º 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, 29 de maio de 2018.
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802164 Nr: 15264-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS MARCHI, FLAVIO CESAR DE 

MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 802164.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do 1º executado, no importe de R$ 51,21 (cinquenta e um reais e 

vinte e um centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada.

Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito indicando 

outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 8830-71.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE 

CARVALHO, MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO SIQUEIRA, 

para devolução dos autos nº 8830-71.1997.811.0003, Protocolo 60468, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63648 Nr: 12230-93.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CAPOCCI, LAIRTON JOAO SPERANDIO, 

JOSE ARNALDO BUSCARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEYA SOUZA DA 

CRUZ, para devolução dos autos nº 12230-93.1997.811.0003, Protocolo 

63648, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761599 Nr: 14298-20.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AGUIAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRANCO BRILLINGER 

- OAB:OAB/SP296405

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 14298-20.2014.811.0003, 

Protocolo 761599, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412648 Nr: 8563-16.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE SOARES MACEDO, LUCAS 

STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 8563-16.2008.811.0003, Protocolo 

412648, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712733 Nr: 7813-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 7813-72.2012.811.0003, Protocolo 

712733, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890291 Nr: 1804-84.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE DE LIMA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE SOARES MACEDO, E OUTRO, 

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FERNANDES DA SILVA - 

OAB:OAB/DF 10.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1804-84.2018.811.0003, Protocolo 

890291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426704 Nr: 8849-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR, EDNALDO DE 

CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 8849-57.2009.811.0003, Protocolo 

426704, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415348 Nr: 10987-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UENDEL RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA, SEBASTIAO 

GERALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS, OSVALDO ROGRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, Rodrigo Texeira Bello - OAB:11481-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA, para devolução dos autos nº 

10987-31.2008.811.0003, Protocolo 415348, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700869 Nr: 8841-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PEREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MALVEZZI LTDA ME, MAURICIO 

MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE 

FLORENCIANA DURAN, para devolução dos autos nº 

8841-12.2011.811.0003, Protocolo 700869, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431632 Nr: 292-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 292-47.2010.811.0003, 

Protocolo 431632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772675 Nr: 3432-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRJ PINA TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO SONAGLIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 3432-16.2015.811.0003, 

Protocolo 772675, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726770 Nr: 7680-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VICENTE WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

7680-93.2013.811.0003, Protocolo 726770, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749538 Nr: 7511-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLUCIA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR GUEDES DE MEDEIROS, NESTOR 

GUEDES DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, GETULIO GONÇALVES DE ARAUJO, SEBASTIÃO JOSE 

MACEDO, JOSUINA MARIA FAGUNDES, ESPÓLIO DE PETRONIO 

FERREIRA, WALKYRIA LEAO FERREIRA, NEUZA MARIA MUNIZ DE 

MEDEIROS, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER 

VICTORIO, DJANIRA DA COSTA, SEBASTIÃO DA COSTA, MARIA LOADIR 

SANTOS MACEDO, NEUZA MARIA MUNIZ DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 7511-72.2014.811.0003, Protocolo 

749538, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711266 Nr: 6269-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDACAO PIO XII HOSPITAL DO CANCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ELISA DA 

COSTA HOMERCHER, para devolução dos autos nº 

6269-49.2012.811.0003, Protocolo 711266, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436576 Nr: 5244-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRUNO ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DA 

COSTA CACERES, para devolução dos autos nº 5244-69.2010.811.0003, 

Protocolo 436576, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284218 Nr: 7646-41.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDERLEY APARECIDO BERTONI, MARCIO 

ROGERIO BERTONI, MARIZA VANDERLEIA BERTONI, MARISTELA GIONGO 

BERTONI, VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI, CARLOS CEZAR 

BERTONI, NEREIDE APARECIDA BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DA 

COSTA CACERES, para devolução dos autos nº 7646-41.2001.811.0003, 

Protocolo 284218, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804402 Nr: 16084-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON SATURNINO LIBANO, MARIA CRISTINA 

ZANQUETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIELE 

MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

16084-65.2015.811.0003, Protocolo 804402, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788177 Nr: 9505-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIA ROSA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENZO MESTRE DE CASA, IVETE APARECIDA 

DE CASA, ENZO MESTRE DE CASA, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, IVETE APARECIDA DE CASA, 

FERNANDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI, para devolução dos autos nº 9505-04.2015.811.0003, 

Protocolo 788177, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 3552-25.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR, JOSIANE ROCHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A, ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 3552-25.2016.811.0003, 

Protocolo 821867, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782241 Nr: 7106-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, IMOBILIÁRIA 

AURORA LTDA EPP, MARLIZE ZIMPEL TRECENTY, ELÇO DOMINGUES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço da requerida, com utilização 

do Sistema Bacenjud.

Vindo as informações, dê-se vista à autora para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 92061 Nr: 3431-90.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE DOS SANTOS SILVERIO, NERCINDO 

SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DO 

AMARAL - OAB:4740, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Código Processo nº. 92061Vistos etc.1.0 - A executada Dirce dos Santos 

Silvério, comparece aos autos para requerer o desbloqueio da quantia de 

R$ 1.708,12 (um mil, setecentos e oito reais e doze centavos), proveniente 

do recebimento do seu salário. Ora, em que pese ser direito do credor a 

penhora on line, não se deve perder de vista que embora seja possível a 

intervenção do Poder Judiciário junto a órgãos públicos para localização 

de patrimônio da parte devedora, devem ser observadas as demais 

disposições legais que regem a matéria, inclusive o art. 833, IV e X, do 

CPC, que estabelece: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) (...)Dessa forma, 

nos termos do §4º, do artigo 854, do CPC, acolho a manifestação da 1ª 

executada e determino o imediato desbloqueio do montante de R$ 1.708,12 

(um mil, setecentos e oito reais e doze centavos), em face de sua 

natureza alimentar.2.0 – Observa-se que mediante o cumprimento do 

acima disposto, permanecerá bloqueado na conta bancária da devedora o 

importe de R$ 00,44 (quarenta e quatro centavos). Portanto, vê-se que o 

valor que permanecerá bloqueado é totalmente irrisório, pois representa 

quantia inferior ao valor executado.Posto Isso, com base no artigo 836, do 

CPC e atento aos princípios da razoabilidade e da adequação, determino o 

imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud 

de R$ 00,44 (quarenta e quatro centavos).Intime o credor para promover o 

regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para a 

garantia da dívida, bem como informar se tem interesse nos veículos 

bloqueados à fls. 518, no prazo de 05 (cinco) dias.Intime. 

Rondonópolis-MT, 21 de maio de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751028 Nr: 8301-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 751028

Vistos etc.

Considerando que a credora não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro da demandada, defiro o pedido à fls. 102/104. Determino seja 

realizada pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, 

objetivando a localização do atual endereço da requerida.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 2657-26.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Código nº 269203

Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pela credora à fls. 472/473.

Considerando a gradação legal estabelecida no artigo 835, I, CPC, 

determino a realização de bloqueio de ativos financeiros da devedora pelo 

sistema Bacenjud, devendo ser observado o valor informado à fls. 474.

Defiro, ainda, seja efetuada pesquisa pelo sistema Renajud, na tentativa 

de localização de veículos em nome da executada.

Porventura, reste infrutífera as tentativas acima deferidas, determino a 

realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, objetivando a localização 

de bens em nome da devedora.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804221 Nr: 15995-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA PORTELA, MARIA DAS GRAÇAS 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735 OAB/MT

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação da tutela concedida. Deixo 

de determinar a execução da obrigação de fazer, haja vista que a própria 

autora noticia nos autos a realização do procedimento/exame vindicado. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção 

monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de 

mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde 

a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícos, estes a favor do Núcleo da 

Defensoria desta Comarca, em verba que fixo em 15% do valor atualizado 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações.P.R.I.C.Rondonópolis/MT, 23 de 

maio 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824832 Nr: 4569-96.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR EBER CUNHA ORMAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Ex positis, julgo procedente o pedido de inicial. Deixo de determinar a 

rescisão do contrato de assinatura de revistas firmado entre as partes, 

haja vista que a ré comprova o fato. Condeno a requerida a pagar ao 

autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 256,92 

(duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), em dobro, 

correspondentes aos valores cobrados indevidamente do autor. A verba 

arbitrada deve ser corrigida a partir do ajuizamento do pedido, com 

acréscimo de juros de mora desde a data do fato (Súmula 54 do STJ). 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno, ainda, a demandada ao pagamento ao autor, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor do mercado do 

bem, ou seja, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção 

monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de 

mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde 

a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em 

verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707624 Nr: 2421-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH, BADI FARAH, LUTFI MIKHAEL 

FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305/MT, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351/MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, GLADIS DENISE 

MELCHIOR (ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS 

SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Determino que os 

demandados promovam a restauração das cercas que protegem a 

nascente intermitente existente no local, bem como, promova o 

enriquecimento da vegetação com plantio de mudas de espécies nativas 

no período das chuvas. Outorgo o prazo de 60 (sessenta) dias para o 

cumprimento das obrigações aqui determinadas, sob pena de pagamento 

de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso. Sem 

custas e honorários vez que incabíveis na espécie. Transitada em julgado, 

ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 23 de maio de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818206 Nr: 2292-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUXILIADORA MARIA GOMES 

- OAB:OAB/MT 18.865

 Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pleito inicial. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, este a favor dos patronos do demandado, em 

verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência somente será exigida 

se presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 22 de maio de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009536-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009536-36.2017.8.11.0003 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 QBP8974) 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 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, 30 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: 1002998-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RIBEIRO DA GAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002998-05.2018.8.11.0003 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 OBR2643) 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 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, 30 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003019-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003019-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. VANDERLEI 

CHILANTE, devidamente qualificado nos autos ingressou com pedido de 

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) contra 
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ITAÚ UNIBANCO S/A, também devidamente qualificado nos autos, 

objetivando a apresentação original do documento descrito na inicial. 

DECIDO. Apesar da nomenclatura de cautelar, vê-se que o pedido 

constante nos autos tem natureza antecipada, devendo seguir o rito 

estabelecido no artigo 303, do CPC (art. 305, parágrafo único, do CPC). O 

artigo 303 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela 

antecedente de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste 

na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional 

pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando 

os fatos narrados na exordial, o requerente informa que teve seu nome 

negativado perante os órgãos de proteção ao crédito pelo banco réu, por 

um suposto débito no valor de R$ 30.537,61 (trinta mil quinhentos e trinta e 

sete reais e sessenta e um centavos), referente ao contrato nº. 

000200157181005. Aduz que desconhece o referido contrato, e que 

solicitou cópia integral do documento que originou a negativação, no 

entanto o requerido manteve-se inerte quanto a disponibilização do 

documento. Na hipótese, o que se discute é a entrega do documento 

original que gerou a negativação. Assim, visível o fundado risco de dano 

em potencial, vez que a manutenção de seu nome na lista de devedores, 

incidiria em restrições de ordem econômica, principalmente das atividades 

que exigem a obtenção de crédito. Destarte, ante as ponderáveis razões 

apresentadas, - ausência de relação jurídica entre as partes e de lastro 

para emissão dos títulos - resta demonstrada a verossimilhança do direito 

invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão da possibilidade de ter a autora profundo 

abalo no crédito. Ademais, o efeito drástico da negativação deve ser 

coibido de imediato, mesmo porque, milita a favor do requerente a fumaça 

do bom direito e o perigo da demora. Assim, considerando que, em 

princípio, restou demonstrada a boa aparência do direito arguido, defiro, a 

liminar pleiteada, para determinar que o requerido efetue a entrega do 

contrato original nº. 000200157181005. Em caso de descumprimento desta 

decisão, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). De 

outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar 

pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cumprida a liminar 

acima deferida, cite a parte requerida para oferecer contestação e indicar 

as provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do artigo 306 do CPC. Após, a autora deverá promover o cumprimento do 

artigo 308 do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003074-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003074-29.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A parte autora pleiteia a outorga de tutela antecipada para 

determinar o cancelamento dos protestos dos títulos descritos na inicial, 

sob a alegação de que o cartório não cumpriu com a ordem judicial 

exarada nos autos da ação sob o código nº. 1006871-47.2017.8.11.0003. 

No caso em exame resta evidenciado, in casu, não só o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, como também o pedido ancora-se 

na máxima probabilidade, condutor da certeza, ainda que provisória, a 

ensejar a antecipação da tutela, donde se conclui estar presente requisito 

indispensável à concessão da medida, qual seja, a prova inequívoca que 

leve ao convencimento da verossimilhança de suas alegações. Ante as 

ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança 

do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Outrossim, 

são evidentes os efeitos negativos do protesto em razão de sua 

publicidade e do cadastramento de quem tem título negativado, e o não 

acolhimento do pedido neste instante poderá resultar em sérios e 

imprevisíveis prejuízos para o requerente. Ex positis, e de tudo mais que 

dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da 

questão. Determino seja oficiado aos 4ª Tabelionato de Notas e Privativo 

de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, para a suspensão 

dos efeitos dos protestos no Id. 13178302 com vencimento em 

10/03/2016, no valor correspondente à R$ 1.070,52 (mil e setenta reais e 

cinquenta e dois centavos) cada um, e protesto nº 1029618, com 

vencimentos em 30/08/2016, no valor correspondente à R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003746-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO SEVERO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003746-37.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar que a 

requerida proceda a habilitação de seu cadastro para prestação de 

serviços junto a ré, bem como retire qualquer restrição que paira sobre 

sua habilitação laboral. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, 

observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui 

almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do 

pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque neste momento processual inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação, vez que os documentos que instruíram 

a inicial, não são suficientes para o deferimento da medida pleiteada. Ex 

positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o 

qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida 

cautelar, indefiro a medida pleiteada. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista presentes os requisitos legais. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 

de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007522-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CILSO DE SOUZA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007522-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. MAURÍCIO 

BRAGA, qualificado nos autos, ingressaou com AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra CILSO DE SOUZA LIMA, também 

qualificado no processo. Observa-se no Id. 10130956, a decisão judicial 

proferida em 05 de outubro de 2017, intimando o requerente a comprovar 

a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Da decisão retro 

mencionada, foi interposto Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido 

(Id. 11173631). O autor não comprovou a alegada hipossuficiência, sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita, e o autor intimado, a efetuar o 

recolhimento das custas/taxas judiciárias, nos termos do artigo 290, do 

CPC, sob pena de extinção. O demandante permaneceu inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para pagamento das custas (Id. 11299828). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção do processo ante a ausência do recolhimento do valor das 

despesas iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê que: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. (grifei) Ressalto que além da previsão no ordenamento jurídico 

vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a ausência do 

recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - 

“Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. 

Percebe-se que o requerente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimado, na pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando 

estabelecido no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, 

considerando a inércia dos requerentes, que não promoveram os atos 

necessários para o prosseguimento do feito, não promovendo o 

recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, inciso IV e X c/c art. 290, ambos do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a 

angularização não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os autos 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Rondonópolis - MT, 30 de 

maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003834-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA NIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003834-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. K.S.S, E.S.S, 

M.F.S.S, representados por VILSON APARECIDO DE SOUZA, e K.S.A 

representada por MARIA NÍVIA DA SILVA qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS contra 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DPVAT, também qualificada no 

processo, objetivando a habilitação dos herdeiros de Eliete Maria Silva 

Santos. Os autores sustentam que Eliete Maria Silva Santos propôs Ação 

de Cobrança de Indenização do Seguro obrigatório – DPVAT (código 

1005975-04.2017.8.11.0003 – 3ª Vara Cível), pleiteando o recebimento do 

Seguro DPVAT pela morte de seu filho Isaac Santos Almeida. Aduz que no 

decorrer dos autos da referida ação de cobrança, a autora Eliete Maria 

Silva Santos, foi a óbito, requerendo com a presente ação a habilitação de 

s e u s  h e r d e i r o s  c o m o  r e q u e r e n t e s  n o s  a u t o s  n º . 

1005975-04.2017.8.11.0003. Os autos vieram-me conclusos. É O 
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RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe 

que falecido o (a) autor (a) no curso do processo, é possível a 

substituição processual por seu cônjuge e herdeiros necessários. Dessa 

forma, ao tomar conhecimento da morte do requerente o juiz determinará a 

suspensão do processo. Vejamos: Art. 313: Suspende-se o processo: I – 

pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2º: Não 

ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz 

determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II – 

falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito. Ressalto que, os autores deveriam 

informar na Ação de Cobrança sob número 1005975-04.2017.8.11.0003, o 

falecimento da autora Eliete Maria Silva Santos, promovendo a citação do 

espólio, na pessoa do inventariante, se houver, ou de seus herdeiros, não 

sendo necessário o ajuizamento da presente ação de habilitação de 

herdeiros. Os 485, IV e 330, I, ambos do Código de Processo Civil, são 

claros quando asseveram: In verbis “Artigo 485 - Extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: (...) IV - quando se verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.” Artigo 330. A petição inicial será indeferida: I – quando for 

inépta. In casu, visível é a inépcia da inicial em face de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Ex 

positis, indefiro a petição inicial (art. 330, I, do CPC), e por via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, IV, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os autores ao pagamento 

das custas processuais ante o benefício da assistência judiciária gratuita 

que ora defiro. Sem verba honorária uma vez que angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Código nº 1002807-91.2018.811.0003 AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA 

COM LIBERAÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA Requerentes:- COPASPE – COOPERATIVA DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS SERRA PETROVINA e outros Requerida:- SEARA INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Vistos etc. 

COPASPE – COOPERATIVA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS SERRA 

PETROVINA, CARLOS ERNESTO AUGUSTIN e NATASHA PREZA 

SACHETTI, qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM LIBERAÇÃO DE GARANTIAS 

HIPOTECÁRIAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra SEARA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, também 

qualificada no processo, visando obter declaração judicial de validade de 

cessões de créditos havidas entre os autores em face da existência de 

créditos e débitos recíprocos entre as partes. Os autores alegam o 

exercício de atividade voltada ao cultivo de lavoura de soja na região de 

Rondonópolis, Itiquira, Sapezal e Pedra Preta, no Estado do Mato Grosso; 

que mantiveram relações comerciais com a requerida, por meio da unidade 

localizada em Itiquira/MT. Dizem que em 13/04/2017 a COPASPE, primeira 

autora, cedeu para Carlos Ernesto Augustin, os direitos de crédito de 

saldo remanescente de compra e venda, na quantidade de 2.400.000 (dois 

milhões e quatrocentos mil) quilos de soja por parte da requerida, por meio 

do Compromisso Particular de Compra e Venda de Soja J nº 189/2017, 

cujo valor de face da cessão corresponde ao montante de R$ 

2.340.000,00 (dois milhões e trezentos e quarenta mil reais). (evento nº 

6788337) Arguem que Natasha Preza Sachetti, em 13/04/2017, cedeu a 

favor de Carlos Augustin, os direitos de crédito que detém junto a ré, 

relativos ao saldo de compra e venda de 4.800.000 (quatro milhões e 

oitocentos mil) quilos de soja, por meio dos Compromissos Particulares de 

Compra e Venda de Soja FP nº 1008/2016, FP 1030/2017 e FP nº 

1122/2017, com vencimentos para 30/03/2017, 25/04/2017 e 03/05/2017, 

respectivamente, no valor de face de R$ 3.953.135,30 (três milhões, 

novecentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e trinta 

centavos). (evento nº 6810401) Acrescenta que Carlos Augustin é 

devedor da ré, ante à aquisições de insumos, na quantia de R$ 

6.292.743,25 (seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e 

quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), representada pelas 

Cédulas de Produtos Rurais nºs FP 1035/2017, FP 1036/2017, FP 

1037/2017 e FP 1038/2017, com garantia hipotecária nos imóveis 

matrículas nº 3886 e 3887, do CRI da Comarca de Pedra Preta/MT. As 

cédulas encontram-se vencidas desde 30/04/2017. (evento nº 6788292) 

Os autores dizem que notificaram a demandada sobre as cessões dos 

créditos, e não houve nenhuma manifestação por parte desta. Que houve 

pedido de recuperação judicial, pela ré, com a inclusão dos seus créditos 

no rol de credores classe III (quirografários). Em longas razões, sustentam 

a legalidade da cessão de créditos e a compensação com os débitos 

recíprocos, bem como, a necessidade de liberação das garantias 

hipotecárias. Requerem a procedência do pedido inicial. Juntaram 

documentos. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido 

(id. nº 7333686). Da decisão foi interposto recurso de agravo de 

instrumento, o qual foi provido (id. nº 11026173). O requerente Carlos 

Augustin requereu a concessão de tutela de urgência para a exclusão do 

seu nome do rol de inadimplentes, ao argumento de que a negativação 

refere-se aos títulos objeto da presente lide (id nº 9530215). O pleito foi 

indeferido (id nº 9544553); da decisão foi interposto recurso de agravo de 

instrumento, o qual foi provido (id nº 11026152). A demandada apresentou 

contestação (id nº 9643019). Em preliminar, impugna o valor atribuído à 

causa; incompetência do juízo; e, carência de ação. No mérito, sustenta a 

impossibilidade de compensação dos créditos e débitos havidos entre as 

partes. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (id nº 10231594). Foi determinada a complementação do valor das 

custas judiciais (id nº 12659057). Comprovantes do recolhimento da 

complementação das custas (id nº 12949835 e 12949841). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

eis que a questão de mérito prescinde da produção de outras provas, na 

forma do art. 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. As primeiras questões a serem enfrentadas 

cingem-se nas preliminares suscitadas pela demandada. A impugnação ao 

valor da causa perdeu significância a partir da decisão proferida por este 

Juízo - id nº 12659057 - e recolhimento das custas complementares pelos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 534 de 692



demandantes (id nº 12949835 e 12949841). As demais prejudiciais 

suscitadas pela ré, são matérias que se confundem com o mérito da 

questão e, como tais, serão enfrentadas no mérito da questão. 

Relativamente a alegada incompetência territorial deste Juízo, o desiderato 

buscado pela requerida não prospera. Os contratos de cessões de 

créditos, firmados entre os autores, possuem cláusulas de eleição de foro 

na Comarca de Rondonópolis/MT. E mais, é incontroverso que houve a 

notificação da ré quanto à cessão dos créditos com pedido de 

compensação, conforme se vê pela notificação do id nº 6788651, sendo 

que referido documento, em momento algum, foi impugnado. Ademais, tal 

entendimento já se encontra sumulado pelo e. STF: "Súmula 335 - É válida 

a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato." 

Nesse sentido: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO 

ART. 1.015 DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - DECISÃO QUE REJEITA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - IRRECORRIBILIDADE - DECISÃO QUE 

TRATA DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO DO RECURSO - CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - 

VALIDADE - GRATUIDADE JUDICIAL - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE 

FINANCEIRA - PROVA - O rol das hipóteses de cabimento do recurso de 

agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, 

sendo irrecorrível a decisão que rejeita preliminar de inépcia da inicial. - 

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a 

interposição de Agravo de Instrumento para combater a decisão 

interlocutória que trata de competência. - Nos termos da Súmula 335 do 

STF, em não se tratando de relação consumerista, é válida a cláusula de 

eleição do foro para os processos oriundos do contrato, ainda que se 

trate de contrato de adesão. - A assistência judiciária gratuita deve ser 

concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme 

inteligência do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, sendo relativa a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.17.042994-8/001 - COMARCA 

DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): GENESIS SOLUCOES 

ADMINISTRATIVA - EIRELI - ME, JANAINA FONSECA DANTAS - 

AGRAVADO(A)(S): BANCO BMG SA. (grifei) Lado outro, vê-se, do id nº 

11026129, que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Londrina declinou 

da competência a favor deste Juízo para apreciação da ação de 

execução ajuizada pela SEARA, contra os aqui autores, nos seguintes 

termos: "(...) Compulsando os autos, verifica-se que a discussão travada 

na ação declaratória sob o nº 1002807-91.2017.8.11.0003, em trâmite 

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, reflete 

diretamente na dívida discutida nestes autos, o que impõe o 

reconhecimento de prejudicialidade externa. Naqueles autos pretende-se o 

reconhecimento de créditos que o executado CARLOS ERNESTO 

AUGUSTIN possui em face da exequente SEARA S/A, o que ensejaria a 

possibilidade de compensação e, via de consequência, modificaria o 

crédito ora executado. Assim, de modo a evitar decisões conflitantes ou 

contraditórias, até porque a mesma discussão foi trazida nestes autos em 

sede de exceção de pré-executividade, de rigor a reunião dos feitos nos 

moldes do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil. Sobre o tema a 

jurisprudência tem assim se pronunciado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial e embargos à execução. 

Anterior ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica. Prejudicialidade externa. Risco de decisões conflitantes a justificar 

a reunião dos feitos, conforme recente inovação prevista pelo art. 55, §3º, 

do Código de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do Juízo 

suscitado. (TJSP; Conflito de competência 0033026-33.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara 

Especial; Foro de Bragança Paulista - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 

01/08/2016; Data de Registro: 02/08/2016). Ante o exposto, determino a 

remessa destes autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT 

para reunião com os autos nº 1002807-91.2017.8.11.0003, tendo em vista 

a prevenção daquele Juízo (ação distribuída em 05/05/2017). (...) Lado 

outro, não há que se falar em competência do Juízo da recuperação 

judicial, haja vista que a cessão de crédito, bem como, o pedido de 

compensação ocorreram antes mesmo da propositura da ação de 

recuperação judicial. Tratando-se de cessão e compensação de créditos, 

portanto, valores ilíquidos, bem como, não havendo homologação do plano 

de recuperação judicial, não há que se falar na competência do juízo da 

recuperação judicial para apreciar a matéria. Nesse sentido: ""RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º 

DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 

INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 

N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 

535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as 

questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a 

examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas 

partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota 

fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, 

verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito 

decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se 

busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por 

"demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento 

danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o 

caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são 

ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na 

qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, 

deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em 

recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 

11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o 

evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença 

que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o 

montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação 

judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, 

oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é 

necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da 

sociedade devedora. 8. Recurso especial provido." (STJ. REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (grifei) A cessão de crédito 

cuida-se de negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a 

terceiro sua posição patrimonial, cuja eficácia fica condicionada à 

notificação do devedor acerca do aludido negócio, consoante preceitua o 

art. 290, do Código Civil. Referida condição de eficácia tem o propósito de 

dar conhecimento ao devedor, de modo a evitar que ele efetue o 

pagamento a quem não é mais titular dos direitos oriundos do crédito, 

considerando que ele não integra o negócio da cessão. Neste ponto, 

necessário destacar que o devedor não pode se opor à realização da 

cessão, que não depende, portanto, da sua anuência. In casu, tem-se que 

as cessões de créditos ocorridas nos autos é eficaz perante a parte 

demandada ante a existência da sua notificação pelos autores acerca das 

referidas cessões. O artigo 290 do Código Civil, assim dispõe acerca da 

cessão de créditos: "Art. 290 - A cessão de crédito não tem eficácia em 

relação ao devedor, senão quando a este notificado; mas por notificado 

se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente 

da cessão feita ". Conforme, alhures mencionado, a requerida foi 

notificada das cessões dos créditos e do pedido de compensação, isto em 

relação ao autor CARLOS AUGUSTIN. E mais, à luz de precedentes 

jurisprudenciais do STJ, a ausência de notificação acerca da cessão de 

crédito, prevista no artigo 290 do CC, não tem o condão de isentar o 

devedor do cumprimento da obrigação, mas apenas dispensar o devedor 

que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la 

novamente ao cessionário. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COM 

BASE EM CRÉDITO OBJETO DE CESSÃO NÃO NOTIFICADA AO DEVEDOR 

- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO 

EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação do artigo 535 do 

CPC. Arguição genérica. Deficiência da fundamentação recursal. 

Incidência da Súmula 284/STF. 2. Indenização por dano moral cobrada em 

face do cessionário responsável pela inscrição do nome do devedor em 

cadastro de inadimplentes. Discussão acerca da validade/eficácia do 

crédito objeto de cessão não notificada. 2.1. Consoante cediço nesta 

Corte, "a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no 

art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da 

obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o 
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devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, 

DJe 11.11.2013). 2.2. Consonância entre a jurisprudência desta Corte e o 

acórdão recorrido que manteve a improcedência da pretensão deduzida 

na inicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido." 

(AgRg no REsp 1400749/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 - A cessão de crédito 

não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. 

Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar 

a notificação. 2 - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o 

seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência 

da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar 

dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao 

cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite 

que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que 

teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e 

também posteriores, até o momento da cobrança (artigo 294 do Código 

Civil). 3 - A falta de notificação não interfere com a existência ou 

exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida 

em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas 

as formalidades de estilo (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do 

Consumidor). 4 - O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5 - 

Agravo Regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 

1408914/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA). No presente 

caso, está demonstrado que os autores mantinham relacionamento 

contratual com a demandada; que NATASHA e COPASPE cederam a 

CARLOS créditos; e este, ante a existência de débitos junto à empresa 

SEARA, pugnou pela compensação. Vale ressaltar que não é necessária 

a participação do devedor na cessão de crédito, devendo ele, 

tão-somente, ser notificado para que efetue o eventual pagamento ao 

cessionário. Entretanto, ainda que não seja realizada a notificação, a 

cessão de crédito permanece válida, pois a finalidade do aviso é, 

repisa-se, dar ao devedor ciência de que existe um novo credor. 

Registra-se que no RAI interposto pelos demandantes, em razão do 

indeferimento da tutela de urgência por esta Magistrada, foi deferida a 

tutela de urgência, cujo mérito encontra-se pendente de julgamento, nos 

seguintes fundamentos: verbis "(...) No que tange ao pedido de 

antecipação da tutela recursal, é possível verificar dos documentos que 

instruem a inicial a presença dos requisitos autorizadores da tutela 

provisória de urgência (probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano – art. 300 do novo CPC). Ao comentar o artigo 300 do atual diploma 

processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que para o deferimento 

do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito 

afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. 

Revista dos Tribunais, p. 498). A probabilidade do direito ou fumus boni 

iures constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, 

cabendo ao Magistrado avaliar a existência de elementos que sustentem a 

conjuntura fática invocada por ela. Em outras palavras, em análise 

sumária, tenho que, diferente do que entendeu o juiz singular, os 

documentos que instruem o feito deixam entrever a probabilidade de ser 

acolhida a sua postulação, inobstante ainda não ocorrido o exercício do 

contraditório, haja vista que a concessão da tutela de urgência, na forma 

requerida pelos autores, visa possibilitar a continuidade das operações de 

crédito pelo Agravante Carlos Augustin , das quais depende sua atividade 

agrícola e não a antecipada quitação das obrigações recíprocas 

avençadas, mas uma situação provisória que lhe permita sobrestar as 

garantias hipotecárias ofertadas. A existência do crédito e do débito é fato 

incontroverso, donde se conclui que a parte agravante demonstrou a 

fumaça do bom, direito. Ademais, tenho que a espera pelo regular 

processamento deste Recurso oferece risco de acarretar lesão ao direito 

dos Agravantes, motivo pelo qual não é salutar que se aguarde o 

andamento regular do Agravo, para, só depois, concluir se a decisão de 

origem merece ou não prevalecer. Com efeito, o processo de recuperação 

judicial em tramite na Comarca de Sertanopolis-PR ainda está na sua fase 

inicial, não tendo, ainda, data marcada para a realização da Assembleia 

Geral de Credores, o que mostra que a situação tende a se prolongar, e 

significa risco de dano iminente em razão da demora, quando é sabido que 

sem garantias e com restrições cadastrais não há crédito no mercado 

financeiro, imprescindível para custear a atividade agrícolaa. Dessa forma, 

presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, 

defiro o pedido de efeito ativo para reconhecer, em caráter precário, 

provisório, a cessão de crédito outorgada ao Agravante Carlos Augustin, 

até o limite do valor reconhecido pela empresa SEARA na Recuperação 

Judicial. Em consequência, ficam sobrestadas as garantias hipotecárias, 

até ulterior deliberação.(...)" Da decisão foi interposto recurso interno, o 

qual foi assim ementado: "SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

Número Único: 1006870-71.2017.8.11.0000 Classe: AGRAVO 

REGIMENTAL CÍVEL (206) Assunto: [Cessão de Crédito, Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica] Relator: Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

Turma Julgadora: [DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, Parte(s): [CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 

690.319.321-91 (ADVOGADO), COPASPE - COOPERATIVA DE 

PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PETROVINA - CNPJ: 

08.161.841/0003-54 (AGRAVADO) CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 

287.640.990-91 (AGRAVADO), NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 

003.779.321-75 (AGRAVADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0049-12 (AGRAVANTE), 

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), 

LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO)] 

EMENTA RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

C.C LIBERAÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIMINAR DEFERIDA QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da 

necessidade de reforma da decisão que deferiu o efeito ativo e os 

prejuízos sofridos com a referida decisão, impõe-se a manutenção do 

decisum." Do voto proferido pela i. Desa. Clarice Claudino da Silva, 

colhe-se o seguinte excerto: "(...) Com efeito, o processo de recuperação 

judicial em tramite na Comarca de Sertanópolis-PR ainda está na sua fase 

inicial, não tendo data marcada para a realização da Assembléia Geral de 

Credores, o que mostra que a situação tende a se prolongar, e significa 

risco de dano iminente em razão da demora, quando é sabido que sem 

garantias e com restrições cadastrais não há crédito no mercado 

financeiro, imprescindível para custear a atividade agrícola. Por outro lado, 

consignei na decisão complementar (ID 1143747) que a tutela de urgência 

foi concedida com o intuito de afastar o risco de lesão irreparável aos 

Agravados, visando possibilitar a continuidade das operações de crédito 

pelo Sr. Carlos Augustin, das quais dependem suas atividades agrícolas. 

Nesse viés, no momento em que a Agravante inscreve o nome do 

Agravado no cadastro de inadimplentes, torna automaticamente sem efeito 

a suspensão deferida na medida antecipatória, pois é sabido que a 

inscrição no cadastro de inadimplentes enseja óbice às fontes de crédito 

para o tomador, inviabilizando, da mesma forma, as atividades rurais, risco 

que se pretendeu afastar. Lado outro, é incontroverso a existência de 

créditos e débitos entre CARLOS AUGUSTIN e a ré, SEARA, sendo o autor 

possuidor de débito no montante de R$ 6.292.743,25 (seis milhões, 

duzentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e 

cinco centavos), porém, detentor de crédito na ordem de R$ 6.293.135,30 

(seis milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e 

trinta centavos). Assim sendo, nos termos do artigo 368, do Código Civil, 

possível a compensação. Vejamos: Art. 368. Se duas pessoas forem ao 

mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 

extinguem-se, até onde se compensarem. SYLVIO RODRIGUES traz 

relevantes considerações sobre a matéria: "A compensação aparece 

como meio de extinção das obrigações e opera pelo encontro de dois 

créditos recíprocos entre as mesmas partes. Se os créditos forem de igual 

valor, ambos desaparecem integralmente; se forem de valores diferentes, 

o maior se reduz à importância correspondente ao menor. Procede-se 

como se houvesse ocorrido pagamento recíproco, subsistindo a dívida 

apenas na parte não resgatada. (...) A compensação opera, 

automaticamente, sine facto hominis, pela força exclusiva da lei, desde 

que se apresentem os pressupostos necessários para a sua 

configuração. São os seguintes os pressupostos e condições da 

compensação: a) reciprocidade das obrigações; b) liquidez das dívidas; c) 

exigibilidade atual das prestações; d) fungibilidade dos débitos." (in "Curso 

Direito Civil", Saraiva, 19ª ed., pp. 243/249). Assim, a rigor, quando se 

tratar de créditos líquidos, vencidos e incontroversos, havidos entre duas 

pessoas, credora e devedora uma da outra, pode, e deve, haver o devido 

acerto entre os respectivos débitos e créditos, com a compensação de 
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valores e, eventualmente, a extinção recíproca das obrigações, nos limites 

das importâncias compensadas. Conforme visto, o instituto da 

compensação prescinde de autorização judicial, razão pela qual deve 

operar-se validamente, por preencher todos os requisitos exigidos em lei 

(art. 368 do Código Civil). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

IMPUGNAÇÃO - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS CRÉDITOS E 

DÉBITOS DAS PARTES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO 

NOS ARTS. 368 E 369, DO CC- SENTENÇA MANTIDA. - Consoante o 

disposto no art. 368, do CPC, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo 

credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até 

onde se compensarem.". Por sua vez, segundo o art. 369, do CPC, "a 

compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas 

fungíveis." - A compensação decorre da própria Lei Civilista (art. 368, do 

CC), independendo de autorização judicial, sempre que duas pessoas 

forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, razão pela qual 

ela deve ser deferida na fase de Cumprimento de Sentença, 

independentemente de ter sido, ou não, anteriormente determinada. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0525.11.012281-5/007, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2017, publicação 

da súmula em 11/07/2017). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE 

VALORES. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDAS 

LÍQUIDAS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

DÍVIDA A COMPENSAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

OUTROS FUNDAMENTOS. Em cumprimento de sentença, a impugnação do 

devedor poderá versar sobre compensação de créditos, ainda que não 

prevista na sentença exequenda, não havendo falar em violação da coisa 

julgada. Nos termos do art. 368 do CC/2002, se duas pessoas forem ao 

mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 

extinguem-se, até onde se compensarem, e este TJMG, relativamente ao 

tema, tem entendido que essa compensação é possível na fase de 

cumprimento de sentença. (...). (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.10.074057-1/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 29/11/2015, publicação da súmula em 11/12/2015). 

Muito embora a administradora judicial tenha narrado as irregularidades 

perpetradas pela recuperanda, aqui ré, inclusive com a suspensão da 

recuperação judicial pelo e. TJPR, conforme id. nº 10231919, as questões 

atinentes à participação de Carlos Augustin na assembléia geral de 

credores e demais pleitos relativos à recuperação judicial hão de ser 

buscados junto ao Juízo da Comarca de Sertanópolis/PR, no qual se 

processa e onde foi deferida a recuperação judicial da demandada. Não 

se pode olvidar que a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, tem 

como objetivos precípuos a preservação da empresa e dos interesses 

que a ela se agregam como célula da economia de mercado e cumpridora 

de sua função social. Além disso, a Lei nº 11.101/2005 tem por escopo 

garantir os direitos dos credores e a proteção do trabalhador. Sobre o 

assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que 

a sociedade em recuperação judicial não pode ver seu patrimônio ser 

atingido por decisões proferidas em Juízo diverso daquele onde se 

processa a recuperação judicial, sob pena de se infringir os ditames do 

princípio da preservação da empresa. Nesse sentido: EMENTA: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SIMILITUDE DE 

CAUSAS DE PEDIR REMOTAS - EXEGESE LEGAL - PREVENÇÃO DO JUÍZO 

DA RECUPERAÇÃO - COMPETÊNCIA DECLARADA. - Verificando-se que 

demandas distintas versam sobre débitos de sociedade em recuperação 

judicial, relativos a um mesmo credor, podendo as decisões irradiar efeitos 

sobre eventual homologação do plano de recuperação judicial 

apresentado e até mesmo eventual decretação de falência, deve a ação 

declaratória prosseguir perante o juízo da recuperação. - Conflito negativo 

desprovido, competente o juízo suscitante. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 1.0000.14.049310-7/000 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - SUSCITANTE: 

JD 9 V CV COMARCA UBERLANDIA - SUSCITADO(A): JD 2 V CV 

COMARCA UBERLANDIA - INTERESSADO: PRODUTOS ERLAN S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial. Declaro a validade e eficácia das cessões de créditos formalizadas 

entre os autores, bem como, a compensação até o limite do valor 

reconhecido pela ré junto ao juízo da recuperação judicial; e, determino a 

liberação das garantias hipotecárias que recaem sobre o patrimônio do 

autor CARLOS ERNESTO AUGUSTIN. Considerando que os autores 

decaíram em parte mínima do pedido, cada parte arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º,do 

CPC, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a demandada e 20% 

(vinte por cento) para os autores. Deixo de determinar a compensação 

dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no 

artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por 

parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem 

natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento 

privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que 

possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de maio de 

2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

OUTROS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 (ADVOGADO)

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Procurador Geral do Município de Rondonópolis (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002327-16.2017.8.11.0003. 

AUTOR: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RK 

COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME RÉU: OUTROS, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO RODOBENS S.A., 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 

S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Vistos e examinados. Diante dos 

pedidos formulados pelo Administrador Judicial, pela recuperanda e por 

credores, DEFIRO o requerimento constante no Id. 13394301, para 

cancelar a realização da assembleia geral de credores, em razão da 

greve dos caminhoneiros, e a notória situação de crise com falta de 

combustível e obstaculização do deslocamento das pessoas, pela qual o 
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país vem passando. Valioso consignar que o próprio TJ/MT suspendeu os 

expedientes e prazos processuais nos últimos dias 26 e 28; e que a 

Diretoria do Foro desta comarca de Rondonópolis também determinou a 

suspensão da realização de audiências nos dias 29 e 30, tudo em 

decorrência das consequências da mencionada greve. Dê-se ciência a 

todos desta decisão, notificando-se o Ministério Público. Posteriormente, 

expeça-se o necessário para a realização do conclave, nas datas que o 

administrador judicial indicou em Id. 13394301. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007537-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arlete Venuto Soares da Silva (RÉU)

Sebastião Soares da Silva (RÉU)

OSVALDO XAVIER DIAS (RÉU)

PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

(RÉU)

IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA (RÉU)

JOSE APARECIDO ALVES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007537-48.2017.8.11.0003. 

AUTOR: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO RÉU: IMOBILIARIA 

JARDIM GUANABARA LTDA, PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E 

TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, 

ARLETE VENUTO SOARES DA SILVA, OSVALDO XAVIER DIAS, JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO Vistos e examinados. Ante a notória 

dificuldade em se encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e 

tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da 

citação por edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das 

circunstâncias autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido de 

ID:1198226 e 12556559. Providencie-se a citação da parte requerida, por 

edital, observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo 

resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do requerido e, nos 

termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeado curador especial ao revel citado por edital, na pessoa de um dos 

D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação 

e para apresentar manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004903-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões ao Recurso 

Adesivo do autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000041-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO TEN CATEN PIPER (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000698-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA, 

SIMONE GIOVANA FABRIS Vistos e examinados. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 28 de Junho de 2018, às 09:30 horas. 

Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de endereço que 

tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008779-42.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CESAR RODRIGUES DA CRUZ REQUERIDO: ELAINE ALVES 

DA SILVA, ANDERSON COSTA DA SILVA Vistos e examinados. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de Junho de 2018, às 

10:00 horas. Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de 

endereço que tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON COSTA DA SILVA (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716596 Nr: 11992-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V A BATISTA REZENDE ME, VALÉRIA APARECIDA 

BATISTA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:MT/4478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387107 Nr: 835-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709319 Nr: 4236-86.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

156.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

152), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820128 Nr: 2999-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDES MORAIS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO L A DO SUL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

94.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

97), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 421028 Nr: 3279-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Vistos e examinados.

Extrai-se dos autos que o processo permaneceu suspenso por mais de 01 
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(um) ano e que, ao ser intimado para requerer efetiva providência para o 

prosseguimento da execução, o exequente não se manifestou/apenas 

solicitou nova suspensão do processo.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759926 Nr: 13306-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Extrai-se dos autos que o processo permaneceu suspenso por mais de 01 

(um) ano e que, ao ser intimado para requerer efetiva providência para o 

prosseguimento da execução, o exequente não se manifestou/apenas 

solicitou nova suspensão do processo.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749539 Nr: 7512-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO JOSE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEGARIO SANTANA MACEDO, OLEGARIO 

SANTANA MACEDO, CLEDINEI RODRIGUES MAFALDA, ESPÓLIO DE 

CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, ROSEMARY MALUF 

FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro de Moraes 

Siqueira - OAB:3575

 Vistos e examinados.

Certifique-se, a Sra. Gestora, se todas as notificações e intimações 

determinadas no despacho inicial foram devidamente cumpridas, bem 

como se foram apresentadas as devidas respostas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711826 Nr: 6857-56.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

MARCELO HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM 

SIQUEIRA, BENO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, MARCIO HISTER, 

JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6857-56.2012.811.0003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA e MARCELO HISTER e 

MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA e FRED MILHOMEM SIQUEIRA e 

IVONE HULLER HISTER e BENO HISTER e MARCIO HISTER e JULIANA 

VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

CITANDO(A, S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA e MARCELO 

HISTER e MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA e FRED MILHOMEM 

SIQUEIRA e IVONE HULLER HISTER e BENO HISTER e MARCIO HISTER e 

JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 301.365,74

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 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: As partes firmaram um Contrato para Desconto de 

Títulos- Clausulas Especiais n°242.302.141, concedendo um crédito de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais). Com o fito de receber o crédito 

indicado utilizados pelos requeridos, o requerente envidou todos os 

esforços necessários, procurando o devedor com frequência, para que o 

mesmo regularizasse seu débito, entretanto, todos os esforços 

mostraram-se infrutíferos, restando tão somente a via judicial para ver 

solucionada à pendência existente.

DESPACHO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado às fls. 215. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 29 de maio de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450405 Nr: 5585-61.2011.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VA GARCIA ALIMENTOS ME, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO HERNANDES, BANCO DO 

BRASIL S/A, WAGNER ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU DORADA - 
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OAB:2959/AC, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do dia, horário e local do Leilão: PRIMEIRO 

LEIÃO Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 09:00 horas, por preço não 

inferior, ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a 

partir das 13:00 horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o 

preço vil, considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação. LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, 

sito a Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício 

Cobertura. Bairro: Vila Birigui, na cidade Rondonópolis MT e Online Através 

do site www.mlleiloes.com.br, tudo conforme edital expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 344764 Nr: 313-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR FRANCISCO DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, manifestar dando regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 350028 Nr: 5202-93.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DA CRUZ NETO, 

MARGARETHI FERREIRA DA CRUZ, MIGUEL DA CRUZ FILHO, JOSE 

WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:27101/RS

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, formulando os 

requerimentos que entender pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761987 Nr: 14469-74.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-ISDEET, I-CESPIL, I-ISDEESSL, CJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 801989 Nr: 15195-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 160/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822758 Nr: 3880-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI SIQUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

138/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794026 Nr: 11901-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WW TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ZANARDINI MENEZES 

- OAB:MT/ 12775

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

224/238.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755752 Nr: 10721-34.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755752 Nr: 10721-34.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre a 

petição de acordo de fls. 158/159 e do comprovante de fls. 160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724824 Nr: 5791-07.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, 

PRESTADORA DE SERVIÇOS TOSHIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTAVIO DE PAULA SANTOS 

NETO - OAB:196717/SP

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764181 Nr: 15420-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390433 Nr: 3977-67.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI, para devolução dos autos nº 3977-67.2007.811.0003, 

Protocolo 390433, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769260 Nr: 1811-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA JAQUELINE BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077 - A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, VERA REGINA MARTINS - OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813358 Nr: 675-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON BECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758739 Nr: 12587-77.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DOS SANTOS SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOGENES TEODORO CHARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745413 Nr: 5208-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERICIMO PUCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822522 Nr: 3778-30.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 Vistos e examinados.

 RECEBO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para 

complementar a sentença proferida, REVOGANDO A LIMINAR DEFERIDA 

ÀS FLS. 21/22, na medida em que a existência do débito restou 

demonstrada nos autos e a ação foi julgada improcedente.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441922 Nr: 10591-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP, RODRIGO 

KAYSSERLIAN - OAB:182.650/SP

 Vistos e examinados.

 RECEBO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, uma vez 

que este Juízo não proferiu qualquer decisão às fls. 431, tendo apenas 

determinado o cumprimento das determinações constantes do que restou 
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deliberado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Todavia, a fim de contribuir para a solução do litigio, defiro o pedido 

formulado pelo embargante, determinando a expedição de ofício ao Detran 

para que possa proceder com a emissão da segunda via do documento 

mencionado.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804373 Nr: 16063-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.

 Recebo os embargos de declaração de fls. 152 e nego provimento aos 

mesmos, na medida em que pretendem a reforma da decisão e não 

apontam a existência de qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 

do CPC.

 No mais, verifica-se o nítido caráter protelatórios dos embargos de 

declaração, uma vez que o embargante afirma que a decisão embargada é 

contraditória por ter fixado os juros de mora nos danos morais a partir da 

citação, enquanto que deveria ser somente a partir do arbitramento, 

mencionando que o STJ tem proferido decisões neste sentido, mas sequer 

ilustra sua desarrazoada alegação com um desses julgados que afirma 

existir.

 De outro modo, é sabido que o termo inicial dos juros de mora e da 

correção monetária dos danos morais é, respectivamente, a data da 

citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC) e a do arbitramento (Súmula n. 

362/STJ).

 Deste modo, com fulcro no disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC, 

condeno o embargante ao pagamento de multa ao embargado, no valor de 

1,0% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 867877 Nr: 5900-79.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE 

QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

62.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

68), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793989 Nr: 11892-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS 

DE MINAS GERAIS LTDA - CCPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP, RODOAGRO 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO WALDECK DE SOUSA - 

OAB:15634/GO, CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - OAB:15871, 

SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA - OAB:22328/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3556-B

 Vistos e examinados.

 Recebo e nego provimento aos embargos de declaração de fls. 308/312, 

uma vez que não apontam a existência de real contradição, omissão ou 

erro material na sentença embargada, pretendendo, na verdade, a 

rediscussão da matéria, o que não é possível pela via eleita.

 Deste modo, não havendo presença de nenhuma das hipóteses do artigo 

1.022 do CPC, não comportam acolhimento os embargos declaratórios 

opostos.

 Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls. 312/313, 

para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizado ( e não no valor de R$3.000,00 como havia sido 

mencionado na sentença), haja vista o disposto no artigo 85 e seguintes 

do CPC.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752908 Nr: 9242-06.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIELE ROGERIA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI PAVÃO, SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13245-A, ROSANA FRANCALANCCI QUEIROZ - 

OAB:124.214/MG

 Vistos e examinados.

 Recebo e dou provimento aos embargos de declaração, para fazer 

constar da sentença proferida que A CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA 

DEVE OBSERVAR OS LIMITES DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720880 Nr: 1922-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA FERNANDES DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 
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CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18673/A, 

JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:OAB/S103.587, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:MT/8360

 Vistos e examinados.

 Recebo e dou parcial provimento aos embargos de declaração de fls. 

484/486, tão somente para complementar a sentença proferida, fazendo 

constar que AS REQUERIDAS SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA e BANCO SANTANDER S/A DEVEM RESPONDER 

SOLIDARIAMENTE PELA CONDENAÇÃO fixada na sentença proferida, 

uma vez que não houve reconhecimento de ilegitimidade de qualquer das 

partes, devendo ambas serem responsáveis pela condenação.

 Recebo e nego provimento aos embargos de declaração de fls. 487/498, 

na medida em que os mesmos não se voltam contra eventual existência de 

qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretendendo, na 

verdade, a rediscussão da causa e a modificação da sentença proferida, 

o que não é possível pela via eleita.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756638 Nr: 11265-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos e examinados.

 Recebo e nego provimento aos embargos de declaração de fls. 481/484, 

na medida em que os mesmos não se voltam contra eventual existência de 

qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretendendo, na 

verdade, a rediscussão da causa e a modificação da sentença proferida, 

o que não é possível pela via eleita.

 No mais, verifica-se que a ação foi julgada parcialmente procedente, e o 

que o valor a ser pago pela autora (ou pelo banco) ainda será apurado em 

liquidação de sentença, de modo que este não é mesmo o momento 

processual para determinar a exclusão da negativação efetuada em razão 

da dívida, que ainda é íliquida.

 No que pertine à devolução dos valores pagos, já restou deliberado que 

os contratos de previdência privada devem ser revisados e os valores 

que forem apurados como cobrança indevida devem ser devolvidos na 

forma simples.

 Quanto aos embargos de declaração de fls. 487/490 esclareço, apesar 

de entender desnecessário, que os contratos que devem ser revisados 

são todos aqueles que foram celebrados entre as partes e são objeto da 

presente ação.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732343 Nr: 12573-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEDRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA 

(SUPERMERCADO BIG MASTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864 OAB/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:OAB/MT 8447B

 Vistos e examinados.

 Recebo os embargos de declaração e nego provimento aos mesmos, na 

medida em que pretendem a reforma da decisão e não apontam a 

existência de qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

 No mais, verifica-se o nítido caráter protelatórios dos embargos de 

declaração, de modo que, com fulcro no disposto no artigo 1.026, §2º, do 

CPC, condeno o embargante ao pagamento de multa ao embargado, no 

valor de 1,0% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

 Ilustro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA 

INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO 

– APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de 

declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios 

previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se 

verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi 

objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento 

explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente 

decidida (prequestionamento implícito). Em razão da interposição de 

recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao 

pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa.

(ED 127107/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 22/05/2018).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790267 Nr: 10337-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA, CLAYTON LUIZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - 

OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:OAB/SP225901

 Vistos e examinados.

 Recebo os embargos de declaração de fls. 230/231 e dou provimento aos 

mesmos, para determinar que as custas processuais e os honorários 

advocatícios (fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa) sejam 

rateados entre as partes, uma vez que a ação foi julgada parcialmente 

procedente, devendo cada parte arcar com metade da condenação.

 Quanto o pedido de fls. 232, aguarde-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729748 Nr: 10394-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:14.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Vistos e examinados.

 Recebo os embargos de declaração e nego provimento aos mesmos, na 

medida em que a impugnação de fls. 381 não necessita de apreciação.

Verifica-se dos pedidos formulados pelo impugnante, que o mesmo 

requereu que fossem "acolhidos os cálculos apresentados pela 

impugnante, declarando satisfeita a execução pelo valor de R$14.058,64" 

(fls. 385 - item iii).
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 E foi justamente o que fez o Juízo na sentença embargada: após a 

concordância da exequente (fls. 400), que levantou a quantia indicada 

pela executada /impugnante (R$14.057,64 - fls. 394), este Juízo acolheu o 

pedido da própria impugnante e declarou satisfeita a execução pelo valor 

que a mesma indicou.

 Isto posto, inexistem razões para acolhida dos embargos de declaração.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781757 Nr: 6881-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXBELT CORREIAS TRANSPORTADORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALLEGARO & SILVA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812940 Nr: 497-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MICELI FILHO - 

OAB:48237/RJ, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714928 Nr: 10177-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TUPA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442141 Nr: 10809-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias dar prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800330 Nr: 14531-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS REZENDE MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722330 Nr: 3342-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450537 Nr: 5717-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:MT/10133, CARMELI SCHIAVON - OAB:MT/11621-B, FLAVIA 

SANDRON TREVISOLLI - OAB:OAB/SP 247.438, ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154.384/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B

 Vistos e examinados.

 Acolho o pedido de fls. 307/308.

 Chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão de fls. 303 e 

determinar a imediata liberação dos valores penhorados às fls. 304.

 Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, 

formulado às fls. 289, haja vista que a condenação já transitou em julgado, 

conforme certidão de fls. 284.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

290v), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 , eletrônico e telefônico de Jeronimo & Jeronimo, Adirceu Carlos Jeronimo 

e Adirceu Carlos Jeronimo Junior. 04 – Defiro ainda o pedido de fls. 799, 

SUSPENDENDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA AGENDADA PARA O DIA 

05 DE JUNHO, principalmente pelo fato das provas documentais deferidas 

ainda não terem sido todas juntadas ao processo. Ademais, para evitar 

maiores prejuízos às partes, deixo, por ora, de agendar nova data para a 

realização do ato, determinando que, após serem carreadas aos autos 

todas as provas documentais deferidas, e oportunizado às partes a 

manifestação sobre as mesmas, a Sra. Gestora então lance certidão aos 

autos e os remeta à conclusão, para que possa ser designada a audiência 

de instrução e julgamento. 05 – Por fim, registro que, como já mencionado 

na decisão de fls. 592, o deferimento de todas as provas solicitadas pelas 

partes, implicando em ampla e vasta produção, faz-se necessário para 

evitar novas eventuais alegações de cerceamento de defesa por qualquer 

das partes, na medida em que a sentença de mérito anteriormente 

proferida nestes autos foi anulada pela Instância Superior com 

fundamento em cerceamento de defesa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756873 Nr: 11413-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN NOEMI BRITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVIRON DIVISORIAS RONDONOPOLIS LTDA 

ME, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603-A/MT, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - 

OAB:16660

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimarao 

advogada Dra. LUAMAR NASCIMENTO CANUTO, OAB/MT 16.660, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 23/04/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888328 Nr: 1124-02.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, CIA DE FIAÇÃO E 

TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO CAETANO MUZZI - OAB:OAB/MG 

21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, TIAGO MUZZI 

- OAB:OAB/MG 71874

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS, OAB/MT 23.352, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 22/05/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 835439 Nr: 7241-77.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Intimação do patrono do autor, Dr. Renato Gonçalves Raposo, da 

audiência designada para o dia 27/08/2018 ás 14h e 40 minutos.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 889871 Nr: 1649-81.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIEL BRASILIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Intimação da advogada EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS, que retirou os 

autos em carga no dia 23 de abril do corrente ano para devolução em 24h, 

por ter excedido o prazo de permanência dos autos fora da secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 850026 Nr: 11412-77.2016.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISIO SACHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAN DE MELO FERRARI, GAZETA MT 

NOTÍCIAS - ESTEVAN DE MELO FERRARI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:7312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Nos termos do Provimento nº. 52/2007-CGJ - Art.1º. 11. que determina ao 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, procedo 

a Intimação da advogada Letícia Silva de Lima Suzana, que retirou os 

autos em carga no dia 18 de abril do corrente ano para devolução dos 

autos em 24h, por ter excedido o prazo de permanência dos autos fora da 

secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 794722 Nr: 12254-91.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDREIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 Nos termos do Provimento nº. 52/2007-CGJ - Art.1º. 11. que determina ao 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, procedo 

a Intimação da advogada PATRICIA RODRIGUES SOARES, que retirou os 

autos em carga no dia 08 de maio do corrente ano para devolução dos 

autos em 24h, por ter excedido o prazo de permanência dos autos fora da 
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secretaria.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS Nº 1007331-34.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que A.M.S.P move contra walquiria souza rodrigues, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "... 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de WALQUÍRIA SOUZA RODRIGUES (qualificada nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil.13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, A.M.S.P.14. Em 

atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, 

do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de 

inscrição.16. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

b a i x a s  d e  e s t i l o  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 

de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito." Eu, J.B.B.S, 

digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446627 Nr: 1809-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSDA, BADA, AADA, DAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1809-53.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforado por W.S.A., B.A.A. e 

A.A.A., representados por sua genitora, Sr.ª Jhessyca Karolina Moraes 

Mata, em face de MANOEL ARAUJO DE AGUIAR (qualificados nos autos).

2. À fl. 92, anverso e verso, requereu a parte autora extinção do feito sem 

resolução de mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708337 Nr: 3184-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDSD, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Processo n.º 3184-55.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistema INFOSEG.

 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG foi localizado o 

endereço da parte requerida, qual seja, Rua Presidente Costa e Silva, n.º 

989, Município de Rondonópolis/MT, CEP 78720640.

3. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802086 Nr: 15213-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGM, SAM, RAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15213-35.2015.811.0003

 Vistos etc.

1. ROSIMEIRE ALVES GUIA MAGALHÃES e SAMUEL ALVES MAGALHÃES 

(qualificados nos autos) opuseram recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida nos autos, alegando a existência de 

omissão.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

Passo ao exame das razões suscitadas pela embargante.

3. De proêmio, é de se ressaltar que é imperioso o conhecimento do 

recurso sub examine, vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

4. Frente à alegação de omissão, entendo que esta merece prosperar.

5. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

reconhecendo a omissão apontada pela embargante, e, per 

consequentiam, retifico a sentença proferida nos autos, item 2, que 

passará a ter a seguinte redação:

2. Os requerentes aforaram ação para homologação do acordo relativo 

aos alimentos, guarda, direito de visitas em favor do filho menor S.A.M. e a 

extinção do casamento.

6. Permanecem inalterados os demais itens da sentença que deverá ser 
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regularmente cumprida.

7. Intime-se.

 8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728703 Nr: 9481-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERDS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO ANDRADE 

SILVA - OAB:33.958 GO, THAIS LORRANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

- OAB:41.485 GO

 Processo n.º 9481-44.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fls. 75/76, anverso e verso, e por tudo mais que dos 

autos consta, em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia 

devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado João Batista 

Rodrigues Barbosa (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do 

Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão.

2. No mais, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo da determinação supra, determino que se 

expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a 

parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 714868 Nr: 10110-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSDS, ESP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10110-52.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 76, pelo que determino a expedição de novo 

mandado de prisão, através do Banco Nacional de Mandados de Prisão, 

nos termos da decisão de fl. 32, remetendo-se cópia do mandado à 

Delegacia de Capturas, na forma pleiteada pela parte exequente.

2. Defiro, ainda, o pedido de suspensão do feito, determinando a sua 

suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses.

3. Aguarde-se em arquivo provisório.

4. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, conclusos.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810274 Nr: 17968-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDSB, JDSB, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., homologo, desde já, a desistência do pedido 

da parte autora em relação à primeira requerida, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, CPC. No mais, manifeste-se o advogado nomeado para a parte 

requerida e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, 

venham-me conclusos para sentença. Expeça-se o necessário. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz 

que se encerrasse o presente. Eu, _____________________, Lucas 

Cainan Babora Veloso, Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, 

que vai devidamente assinado.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775350 Nr: 4382-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - 

OAB:16869/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILMAR SALES 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 4382-25.2015.811.0003, 

Protocolo 775350, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703377 Nr: 11355-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, HMN, BDB, NNMNA, GAN, NAN, LFDSN, NAN, 

GAN, RMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, AMADEU TEODORO GUEDES - OAB:131.830, 

ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17595/O, FELIPE GUILHERME LEMES 

MALAQUIAS - OAB:128.639/MG, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6920, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25487, TAILISE CONCEIÇÃO DA SILVA 

SCHEFFER - OAB:76.794, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, VANDERLEY CHILANTE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:MT/6920

 4. Conforme se observa da impugnação às últimas declarações de fls. 

923/926, ofertada pela herdeira Naguel Nagda Menezes dos Santos 

Neves, bem como da impugnação manejada pelo herdeiro Herasmo 

Menezes Neves, às fls. 931/933, anverso e verso, são levantados vários 

questionamentos quanto aos seguintes pontos: a) real quantidade de gado 

existente nas propriedades rurais; b) existência de alguns bens móveis 

que teriam sido omitidos pela inventariante, como veículos, maquinários 

agrícolas, entre outros; c) avaliação dos bens imóveis; d) prova da 

quitação das dívidas. 5. Contudo, verifica-se que estas questões já foram 

suscitadas no bojo da Ação de Exigir Contas n.º 5968-63.2016.811.0003, 

em apenso, que é o locus apropriado para analisar controvérsias desse 

jaez. Desta forma, nos termos do art. 139, inciso III, da Lei Instrumental 

Civil, rejeito os pleitos formulados nas impugnações de fls. 923/926 e 

931/933, eis que incabível sua discussão nesta estreita via. 6. Quanto ao 

Incidente de Remoção de Inventariante de fls. 939/943, anverso e verso, 
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insta declinar que, da leitura do parágrafo único do art. 623 da Lei 

Instrumental Civil, vê-se que tal incidente deverá correr em apenso aos 

autos do inventário. Desta forma, determino o desentranhamento da 

petição de fls. 939/943, anverso e verso, e ordeno a distribuição do 

presente incidente em apenso aos presentes autos de inventário e 

posterior conclusão para recebimento. 7. Sem prejuízo das determinações 

supra, cumpram-se os itens n.º 02, 03, 04 e 05 da decisão de fl. 914. 8. 

Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 771345 Nr: 2891-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPM, CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722772 Nr: 3781-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BRADAR DID - 

OAB:52058

 Processo n.º 3781-87.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito trata de pedido 

de prestação de contas pelo inventariante nomeado nos autos de 

inventário de código n.º 703869.

2. No termo de audiência de fl. 204, anverso e verso, foi concedido prazo 

à parte requerente para que manifestasse o interesse no prosseguimento 

do feito, uma vez que já se houve prolação de sentença nos autos de 

inventário, ocorrendo a perda do objeto da presente ação.

3. Assim, não há se falar em intimação de terceira pessoa, alheia ao 

processo para que requeira o que quer que seja, uma vez que, caso 

tenha interesse, esta deverá ingressar com os pedidos que entender 

pertinentes através da via adequada. Por tais razões, indefiro o pedido 

formulado à fl. 207, anverso e verso.

4. Não bastando o disposto acima, verifica-se ainda que o autor da 

presente ação foi interditado, conforme sentença proferida nos autos de 

código n.º 725955, em apenso, sendo que o seu curador é, justamente, o 

requerido nos presentes autos, configurando-se flagrante conflito de 

interesses.

5. Ante todo o exposto, intime-se a parte autora para que requeira o que 

de direito, no prazo legal.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 733941 Nr: 13827-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB, EDORDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 13827-38.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e via DJe, a se 

manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 713758 Nr: 8893-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJS, JJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Processo n.º 8893-71.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fls. 141/142, anverso e verso, e por tudo mais que 

dos autos consta, em razão da manifesta inadimplência de pensão 

alimentícia devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado 

Ademil Olimpio Santana (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, 

§3º, do Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão.

2. No mais, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo da determinação supra, determino que se 

expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a 

parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747486 Nr: 6449-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRNB, TNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CANDIDO - OAB:16871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6449-94.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 59, para o fim de determinar que sejam 

intimados a parte autora e seu procurador, pessoalmente e via DJe, a se 

manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445947 Nr: 1129-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LXDO, LXDO, BXDO, GXDO, VPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento à determinação de fl. 128, verifiquei que o 

executado não foi mais encontrado no endereço fl. 100, conforme certidão 

de fl. 109 verso, sendo intimado por edital à fl. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 720838 Nr: 1880-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, FKSR, SLDSR, SGDSR, SJDSR, SGDSR, GDOS, 

MDGL, EGL, VADA, JCR, JAPDSS, MDCBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora, GERALDO ROBERTO PESCE, para 

comparecimento da inventariante nesta secretaria, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de retirar os alvarás de autorização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814315 Nr: 986-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESARIO LEOCADIO MACHADO, MARIA AURENI 

MACHADO, ANTONIO ILSON MACHADO, RAIMUNDO NONATO MACHADO, 

MARIA AURILENE MACHADO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ALCIDES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 1238 da CNGC impulsiono os autos para que aguardem 

suspensos, por 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

autora para dar andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010493-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. B. (AUTOR)

MARIDEUSA DA SILVA MASSANEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010493-37.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o disposto na 

Portaria n. 724/2018 – DGTJ/PRES, que suspendeu o expediente no dia 

28.05 do corrente, redesigno o dia 02.08.2018, às 13h45min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDA GAZOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONELSON MAMORE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001880-91.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Do minudente 

volver dos autos, nota-se que as partes transigiram com vista à solução 

amigável da lide (ID: 12944774) onde tratam da partilha de um imóvel, 

objeto da matrícula 37.130, do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da 

Comarca de Rondonópolis/MT. Porém, referida matrícula (ID: 12316181) dá 

conta de que o imóvel pertence a terceiro, estranho a este processo, 

sendo assim, para homologar o acordo, faz-se necessário que as partes 

juntem matrícula atualizada do imóvel, a fim de comprovar sua propriedade. 

2. Portanto, intimem-se as partes para que juntem o documento 

supracitado, no prazo legal. 3. Após, venham-me os autos conclusos. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FRANCO BORGES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FRANCO BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001238-89.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, em especial a cota ministerial de ID: 12074314, 

verifica-se que há necessidade, antes que seja deliberado acerca dos 

pedidos formulados pela parte inventariante aos IDs: 7365860 e 10869606, 

do cumprimento das formalidades previstas no art. 735 e seguintes, do 

CPC, em ação própria de Registro Arquivamento e Cumprimento de 

Testamento, haja vista a presença de menor entre os herdeiros do de 

cujus. 2. Neste sentido, é de bom tom registrar que tal matéria não pode 

ser analisada em sede de inventário devendo, neste caso, ser objeto de 

discussão em ação própria. 3. A doutrina não destoa deste entendimento, 

conforme o escólio de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim: “Em 

questões exclusivamente de direito, o juiz deve dar a solução adequada, 

por mais complexa que seja; quando se tratar de questões de fato, estas 

só podem ser solucionadas no inventário se já comprovadas nos autos. 

Remeterá o juiz para as vias ordinárias, portanto, o exame das questões 

fáticas que pendam de outras provas, a serem discutidas ou pesquisadas 

com mais profundidade.” (in Inventários e partilhas. 23ª ed. atual. São 

Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2013, p. 252) [grifamos] 4. 

A jurisprudência pátria caminha na mesma esteira, como se depreende 

dos julgados abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO - JURISDIÇAO VOLUNTÁRIA - 

ALEGAÇAO DE FALSIDADE DO TESTAMENTO - INSTAURAÇAO DE 

INCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSAO NESTA SEARA - QUESTAO 

DE ALTA INDAGAÇAO QUE REFOGE AO ESTREITO ÂMBITO DO 

CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO, POR SE TRATAR DE JURISDIÇAO 

VOLUNTÁRIA - INTERESSADOS DEVEM BUSCAR AS VIAS ORDINÁRIAS - 

PRECEDENTES DA DOUTRINA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - REFORMA DA 

DECISAO AGRAVADA, PARA EXTINGUIR O INCIDENTE DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL, DIANTE DA INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO - DECISAO UNÂNIME. -Em decorrência de seu 

procedimento especial, com finalidade determinada e específica, não 

possui a ação de cumprimento de testamento espaço para decidir 

questões de alta indagação, devendo, neste caso, a alegada falsidade ser 

objeto de discussão em ação própria; - A arguição de falsidade do 

testamento, que demanda dilação probatória para aferição, extrapola os 

limites do pedido de cumprimento de testamento, impondo-se a remessa 

das partes, que pretendem a anulação do testamento, às vias ordinárias. 

(TJ-SE - AI: 2012209066, Relator: Des. Cláudio Dinart Déda Chagas, Data 
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de Julgamento: 30.07.2012, 1ª Câmara Cível) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NECESSIDADE 

DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA RATIFICAÇÃO DE TESTAMENTO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõem os arts. 

735 e 736 do Código de Processo Civil, revela-se necessária a 

homologação judicial prévia do testamento, por meio de procedimento 

autônomo de jurisdição voluntária, como condição para a realização da 

partilha, o qual será distribuído por dependência aos autos da ação de 

inventário. 2. Nesse diapasão, verifica-se que a norma em comento intenta 

precipuamente confirmar a última vontade do de cujus, rechaçando 

eventuais vícios formais em sua elaboração. Por conseguinte, a alegação 

de atraso na entrega dos bens aos beneficiários constantes do próprio 

testamento não possui o condão de afastar a exigência de abertura do 

referido procedimento que, inclusive, reveste-se de prudência e zelo para 

assegurar a vontade do testador. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJ-DF - AI: 07100732820178010000 DF 0710073-28.2017.8.07.0000, 

Relatora: Des.ª Sandra Reves, Data de Julgamento: 15.03.2018, 2ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 13.04.2018) [grifamos] 5. Desta forma, deixo de 

apreciar os pleitos de IDs: 7365860 e 10869606, por ora. 6. No mais, 

determino a suspensão do presente feito, devendo a parte inventariante 

ser intimada para ingressar com a ação própria, a qual deverá ser 

distribuída por dependência à presente ação, perdurando o sobrestamento 

destes autos até que haja o trânsito em julgado de eventual decisão 

determinando o registro, arquivamento e cumprimento do testamento 

elaborado pelo autor da herança. 7. Intimem-se a parte inventariante, os 

demais herdeiros e o representante do Ministério Publico. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOAQUIM DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001065-65.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Chamo o feito à 

ordem, revogando o decisum de ID: 10112798, que homologou o presente 

arrolamento sem que fosse apresentado o plano de partilha dos bens 

inventariados. 2. Haja vista que a parte inventariante apresentou o plano 

de partilha dos bens do de cujus ao ID: 12242927, JULGO, por sentença 

(art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por PAULO JOAQUIM DOS 

SANTOS (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante e 

herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. 3. Tendo o feito tramitado sob 

o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, 

sejam expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta 

de adjudicação. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003224-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GOMES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO TOLOSA COELHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003224-10.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Caio Fernando Gomes Coelho, que deverá ser intimada, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de 

compromisso. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestar compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em 

caso de imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se 

termo circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002207-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILTON SEVERINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) do 

ano de dois mil e dezoito (2018), às 14h40min, neste Município e Comarca 

de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem 

o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público 

o pregão na audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos autos 

da AÇÃO DE ALIMENTOS intentada por FABIANE RODRIGUES DA SILVA 

em face de NEILTON SEVERINO DA SILVA. Feito o pregão, foi constatada 

a presença da requerente, acompanhada de seu procurador, Dr. Rafael 

Torsi de Oliveira, bem como, a presença do requerido acompanhado por 

seu patrono, Dr. Marcelo Aparecido Alves Ferreira. Aberta a audiência, 

tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos seguintes termos: “O 

requerido compromete-se a pagar o valor de R$ 400,00 por mês até o mês 

de Dezembro de 2019, a serem descontados diretamente na folha de 

pagamento junto à empresa Damasceno Comércio de Materiais para 

Construção LTDA., sendo que os dados bancários da autora serão 

informados. Em havendo necessidade de prorrogação do período de 

pagamento dos alimentos, em função de eventual greve na UFMT, a parte 

autora comunicará à parte requerida e o pagamento prosseguirá até o 

encerramento da faculdade de Letras. As partes renunciam ao prazo 

recursal.” Dada a palavra ao advogado da requerente, pelo mesmo foi dito: 

“MM. Juiz, pela homologação.” Dada a palavra ao advogado da requerida, 

pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, pela homologação.” A seguir, pelo MM. Juiz 

foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos etc, trata-se AÇÃO DE 

ALIMENTOS intentada por FABIANE RODRIGUES DA SILVA em face de 

NEILTON SEVERINO DA SILVA (qualificados nos autos). Aberta a 

audiência tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos termos supra. 

O representante do Ministério Público opinou pela homologação do acordo. 

Dessarte, considero satisfeitas as exigências legais, homologo o acordo 

supra para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, EXTINGO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. Homologo a renúncia ao prazo recursal, 

transitando em julgado a presente decisão neste ato. Saem os presentes 

intimados. A presente transita em julgado com a sua publicação. Publicada 

em audiência, registre-se. Não haverá necessidade de a secretaria 

expedir nenhum ato já que a comunicação à empresa se dará pelas partes 
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com cópia da sentença. Após, arquive-se, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. 

Juiz que se encerrasse o presente. Eu, ______________________, Lucas 

Cainan Babora Veloso, Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, 

que vai devidamente assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004641-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e dois (22) dias do mês de maio (05) do 

ano de dois mil e dezoito (2018), às 14h, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assistente de gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou 

que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

audiência de instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA intentada por JOÃO LUIZ FERREIRA DA SILVA em face de 

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. Feito o pregão, foi constatada a 

presença do requerente acompanhado por sua patrona, Dr.ª Genihany N. 

L. Aguiar, bem como a presença da requerida acompanhada pelo 

Defensor Público, Dr. Valdenir Luiz Pereira. Certificada, ainda, a presença 

do representante do Ministério Público, Dr. Adalto José de Oliveira. Aberta 

a audiência, tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos seguintes 

termos: “A parte requerida concorda com a pretensão da parte 

requerente, no sentido de ser decretada pelo juízo a exoneração da 

obrigação de pagar alimentos em seu favor. As partes renunciam ao 

prazo recursal.” Dada a palavra à advogada do requerente, pela mesma 

foi dito: “MM. Juiz, pela homologação.” Dada a palavra ao Defensor 

Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, pela homologação.” Dada a palavra 

ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, pela 

homologação do acordo.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte 

SENTENÇA: “Vistos etc, trata-se AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA intentada por JOÃO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA em face de ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 

(qualificados nos autos). Aberta a audiência tentada a conciliação a 

mesma restou exitosa nos termos supra. O representante do Ministério 

Público opinou pela homologação do acordo. Dessarte, considero 

satisfeitas as exigências legais, homologo o acordo supra para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal, transitando em julgado a presente 

decisão neste ato. Saem os presentes intimados. Publicada em audiência, 

registre-se. Após, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que 

se encerrasse o presente. Eu, ______________________, Lucas Cainan 

Babora Veloso, Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005535-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OURIVES GENTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIARDY SANTOS DUARTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, DO DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: " 

VISTOS. 01. A teor do parecer ministerial retro, especifiquem as partes, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no 

prazo comum de 15 dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. 02. No mesmo prazo, manifeste-se a parte ex adversa acerca dos 

documentos atrelados ao pedido apresentado derradeiramente. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001234-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. C. (REQUERIDO)

J. D. F. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PROFERIDA: " 

Trata-se de ‘Ação de Exoneração de Alimentos’ movida por DANIEL HORA 

DE CARVALHO em desfavor de TIAGO DE SOUZA CARVALHO, visando a 

exoneração da verba alimentar prestada em favor de seu filho, ora 

requerido.(...) Diante disso, não evidenciado nos autos qualquer fator a 

denotar a necessidade da manutenção da obrigação, impõe-se o 

acolhimento do pedido inicial, desonerando-se o genitor do encargo 

alimentar. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, exonerando o autor do 

pagamento de pensão alimentícia ao requerido TIAGO DE SOUZA 

CARVALHO, consoante postulado. Sem custas ou honorários ante a 

gratuidade da justiça, que ora defiro ao requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001188-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - 133.466.218-55 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001188-92.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de 

homologação de acordo apresentado por Eduardo Guilherme da Silva 

Carvalho e Angela Claudia Catelani Carvalho, ambos bem qualificados nos 

autos. Facultada a emenda da exordial, os autores pugnaram pela 

desistência da ação. É o relatório. 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. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), 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 a gratuidade da Justiça que 

ora defiro em favor dos autores. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. 

Rondonópolis-MT, 03 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002248-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. T. (AUTOR)

J. G. T. (AUTOR)

J. V. G. T. (AUTOR)
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J. K. G. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002248.03.2018.8.11.0003 Vistos etc., Defiro a suspensão 

processual vindicada, todavia pelo prazo de 10 dias. Fica a Autora ciente 

de que deverá se manifestar tão logo decorra o prazo de suspensão, 

independentemente de nova intimação, pena de extinção. Na hipótese de 

decorrer o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção. Intime-se. Rondonópolis, 04 de maio de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703599 Nr: 11576-18.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - OAB:3572-

-A

 Vistos etc.,

 Prima facie, retifique-se o patrono da parte executada nos autos, 

passando a constar, doravante, a Dra. Eunice de Souza (fl. 118).

Destarte, reitere-se a intimação do executado para que se manifeste 

acerca do auto de penhora e avaliação de fl. 173 (art. 841, §1º, do CPC), 

nos termos do decisum de fl. 171.

No mais, nomeio o executado como depositário fiel do imóvel retro 

avaliado, registrado na matrícula nº. 54.633 (fl. 169), devendo o mesmo 

ser intimado acerca da r. nomeação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819031 Nr: 2586-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRR, EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 

10(dez)dias,requerer o necessário, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446318 Nr: 1500-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT, ROGER MAURICIO CAMPOS DOS 

SANTOS - OAB:12527/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO REVERSON CLESIO VIANA BARBOSA, 

representado pelos patronos ROGER MAURICIO CAMPOS DOS SANTOS 

(fl. 61) e KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (fl. 174), para 

satisfazer na integralidade o quanto assumido em sede de composição 

firmada com a exequente oportunamente, no prazo de 30 dias (art. 815, 

CPC). Querendo, poderá o executado impugnar o cumprimento de 

sentença, nos termos dos arts. 536, §4º e 525, ambos do CPC. Para 

efetivação da tutela específica, decorrido o prazo ora fixado para o 

adimplemento da obrigação sem qualquer providência por parte do 

executado, arbitro multa R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação (art. 536, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446318 Nr: 1500-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT, ROGER MAURICIO CAMPOS DOS 

SANTOS - OAB:12527/MT

 CERTIFICO, conforme registro no sistema apolo, que a advogada do 

executado retirou os autos em carga em 21/03/2018, devolvendo em 

03/05/2018, sem manifestação. No mesmo ato, procedo à intimação da 

parte exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446167 Nr: 1349-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HILARINA PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL, para devolução dos autos nº 1349-66.2011.811.0003, 

Protocolo 446167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 820818 Nr: 3215-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, GISLAINE NASCIMENTO DA 

SILVA, ANGELA DO NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA, LEANDRA 

NASCIMENTO DA SILVA SILVEIRA, HEDNE MARTORELLI ALVES 

MOREIRA, RAFAEL UNIRIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Malgrado o pedido manejado às fls. 94/95, reputo desnecessário o 

oficiamento pretendido, porquanto a sucessão causa mortis dos herdeiros 

às quotas sociais foram devidamente incorporadas ao formal de partilha 

expedido (fl. 92), bastando aos herdeiros a apresentação do competente 

formal homologado e certidão de trânsito em julgado perante a Junta 

Comercial para a distribuição do r. capital.

Assim, intime-se o requerente para adotar as providências que entender 

necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451604 Nr: 6783-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FERREIRA DA COSTA, NAIR FERREIRA BUENO, 

PATRICIA BUENO BEZERRA, JUCELIA BUENO DELGADO, ELIANE BUENO, 

CLEUSA FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SAMUEL ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT, ANGELA ROBERTA DA SILVA - OAB:6902/MT, 

EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a inventariante pessoalmente, bem como por intermédio de sua 

patrona constituída para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, notadamente no que 

concerne ao cumprimento do decisum de fl. 120, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no parágrafo antecedente, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III e 

IV). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Outrossim, não obstante as justificativas apresentadas no petitório retro, 

tenho que tal fato não justifica a protelação do feito na forma perquirida 

pela parte autora, porquanto o feito se delonga há longos anos com o 

mesmo subterfúgio.

Destarte, acaso não aporte aos autos os documentos necessários ao 

deslinde do feito, haverá de ser extinto o presente inventário por ausência 

dos documentos indispensáveis ao seu prosseguimento, indeferindo-se, 

desde já, a suspensão eventualmente requerida pela inventariante, 

doravante.

Cumpridas as formalidades, tornem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720473 Nr: 1512-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA RODRIGUES BISPO, KASSYA LUANA SOUZA 

LIMA, MARCIO MIGUEL SOUZA LIMA, PAULO FRANÇA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCIVON BATISTA DE SOUSA, 

JANAI DE PASSOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUIS MENDANHA - 

OAB:35.238/GO, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 

OAB:10083/MT, RAQUEL LUIZ MENDANHA - OAB:41.235/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando a requerente OLGA RODRIGUES BISPO e os 

herdeiros PAULO FRANÇA DE SOUSA, KASSYA LUANA SOUZA LIMA E 

MÁRCIO MIGUEL SOUZA LIMA, a levantar os valores existentes junto ao 

Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal, a que fazia jus o falecido 

MARCIVON BATISTA DE SOUSA, cujo óbito ocorreu em 

20/08/2012.Preclusa a via recursal, e mediante solicitação dos 

interessados, expeçam-se alvarás com validade de 60 (sessenta dias) 

das quantias representadas pelos documentos de fls. 62, 84 e 118, na 

seguinte proporção:(a) 50% em favor da autora OLGA RODRIGUES 

BISPO;(b) 16,66% em favor do herdeiro PAULO FRANÇA DE SOUSA;(c) 

16,66% em favor da herdeira KASSYA LUANA SOUZA LIMA;(d) 16, 66% 

em favor do herdeiro MÁRCIO MIGUEL SOUZA LIMA.Ressalto que em 

relação aos alvarás de levantamento em favor dos herdeiros Paulo, 

Kassya e Márcio somente serão expedidos mediante a regularização da 

representatividade processual dos mesmos, ressalvando a condição de 

maiores e capazes de todos eles.Por fim, regularize-se junto ao sistema 

Apolo o cadastro dos herdeiros para que os mesmos passem a constar 

no polo ativo da ação, bem como o causídico subscritor do pedido de fls. 

112/113. Em não havendo qualquer requerimento no prazo de quinze dias, 

arquive-se.Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. 

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 343007 Nr: 10934-89.2004.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, CACIO OLIVEIRA 

FERRO, FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO, FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO, 

CACIO OLIVEIRA FERRO, SANDRA DE OLIVEIRA DERRO, GELEUSA DE 

OLIVEIRA FERRO, JOSE DE OLIVEIRA FERRO, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO, GIVONETE FERRO DE SOUZA, 

ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO, ALINE GAMARRA FERRO, 

BEATRIZ GAMARRA FERRO, MAGNA GAMARRA FERRO, DEIVID 

GAMARRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

PAULO RODRIGUES SIEMIONKO, ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL 

FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA, ADUBOS TREVO S/A - GRUPO 

TREVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B, ADRIANA 

REGINA PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, 

ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - 

OAB:12213/MT, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT, DANIELLE FARIA SOUZA - OAB:9.768 MT, ELISABETE 

AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI - 

OAB:24206/O, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, 

Luciano Gabilan SANCHES - OAB:MT0017255O, PATRÍCIA AZEVEDO 

DE MEDEIROS - OAB:14.189-MT, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10525/MT, VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - 

OAB:6734-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT, CLAUDIA MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - 

OAB:MT/10503, EDUARDO FELIPE CUNA BARBOSA - OAB:OAB/RS 

29.400, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - 

OAB:MT/10.094, GERALDO DE VITTO JR. - OAB:4.838-A, JOAO 

CAVALCANTE BARBOSA - OAB:13.127-B, SAJÚNIOR LIMA 

MARANHÃO - OAB:MT/6.356, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do (a) requerido (as):HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, OAB/MT 24206, ,para proceder a devolução dos 

autos à secretaria no prazo de 03(três) dias,sob pena das sanções do § 2 

º do art.234,DO CPC,bem como providências criminais,por sonegação dos 

autos, TENDO EM VISTA HAVER RETIRADO OS AUTOS NA FLUÊNCIA DE 

PRAZO PARA INVENTARIANTE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434333 Nr: 2999-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, APDOD, LDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 Intimação do patrono da PARTE requerida acerca da Audiência de de 

conciliação para o dia 08 de agosto de 2018 às 15h30min, a realizar-se no 

Núcleo da Conciliação deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434333 Nr: 2999-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, APDOD, LDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 
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OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 Vistos etc.,

Prima facie, proceda a atualização do endereço dos exequentes, 

conforme noticiado à fl. 159-verso, bem como da parte executada (fl. 

154).

Outrossim, a teor do petitório de fl. 159, designo a audiência de conciliação 

para o dia 08 de agosto de 2018 às 15h30min, a realizar-se no Núcleo da 

Conciliação deste Juízo.

Em sendo inexitosa a conciliação, intimem-se os exequentes para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000526-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRUNELLI ZANGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000526-02.2016.8.11.0003. AUTOR: CAMILA BRUNELLI ZANGARO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006971-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO DIAS NETO (EMBARGANTE)

SUPERMIX CONCRETO S/A (EMBARGANTE)

JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL (EMBARGANTE)

EDISON DIAS FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PACHECO BERNARDES COSTA OAB - MG132654 (ADVOGADO)

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Processo nº 1006971-02.2017.8.11.0003 VISTO. SUPERMIX CONCRETO 

S.A, EDISON DIAS FILHO, JUVENTINO DIAS NETO e JOÃO BOSCO DE 

CARVALHO MOL ajuizaram os embargos à execução fiscal promovida 

pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese: 1) 

cerceamento do direito de defesa na esfera administrativa pela 

deficiência/inexistência de informações essenciais no Aviso de Cobrança 

347633 e nos DARES lavrados; 2) ilegitimidade passiva dos diretores por 

inexistência de excesso de poderes ou infração à Lei ou Estatuto; 3) 

prescrição dos créditos relativos ao exercício de 2009 – artigo 174 do 

CTN; e 3) inexigibilidade do ICMS, tendo em vista que exerce atividade 

exclusivamente voltada a prestação de serviço na área de construção 

civil, sendo contribuinte do ISSQN. O ESTADO DE MATO GROSSO 

impugnou os embargos alegando que a CDA goza de presunção de 

veracidade e os sócios não comprovaram a ausência de responsabilidade 

pelo crédito tributário, sendo, portanto, legítimos para figurarem no polo 

passivo da demanda. Sustentou a legalidade da operação que gerou o 

ICMS e inexistência de prescrição do crédito tributário. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos e a condenação dos embargantes ao 

pagamento de custas e honorários (fls. 454/476). É o relatório. Decido. 

REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Os embargantes 

sustentam que não foram regularmente notificados, em razão da 

deficiência de informações essenciais no Aviso de Cobrança nº 347633, o 

que dificultou o contraditório e a ampla defesa. Sem razão os 

embargantes. A Lei Estadual nº 8.797/08, que dispõe sobre a 

regulamentação do Processo Administrativo Tributário, disciplina no artigo 

19 as formas de comunicação dos atos processuais. Art. 19 As 

comunicações dos atos processuais serão efetuadas de ofício e devem 

conter o nome e a qualificação dos interessados, a inscrição estadual, 

CNPJ, a identificação do instrumento de constituição do crédito tributário, a 

indicação de sua finalidade, bem como do prazo, do local para o seu 

atendimento, e de outros dados imprescindíveis para a perfeita 

comunicação dos atos. Na hipótese, referida providência foi cumprida pelo 

fisco, porquanto procedeu à notificação da empresa contribuinte por meio 

postal, contendo o nome e a qualificação dos interessados, a inscrição 

estadual, CNPJ, a identificação do instrumento de constituição do crédito 

tributário, a indicação de sua finalidade, bem como do prazo, do local para 

o seu atendimento, e de outros dados imprescindíveis para a perfeita 

comunicação dos atos, nos termos do artigo 19 da Lei nº 8.797/08 (fls. 

172/175). Portanto, restou demonstrado que a notificação da decisão 

administrativa ocorreu de forma regular, sendo oportunizado ao 

embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa. PRESCRIÇÃO 

DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2009. A ação para a 

cobrança de créditos tributários prescreve em 05 (cinco) anos, contados 

da data de sua constituição definitiva, a teor do que disciplina o artigo 174, 

caput, do Código Tributário Nacional. O parágrafo único do referido 

dispositivo legal, por sua vez, elencava em sua redação original as 

hipóteses interruptivas da prescrição, nos seguintes termos: “Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, 

contados da data de sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I -pela citação pessoal feita ao devedor (...)”. 

Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que 

passou a ter vigência em 09/06/2005, alterou-se a redação do inciso I, do 

parágrafo único, do art. 174, do CTN, acima transcrito, de forma a 

adequá-lo ao art. 8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual: “Art. 

8º (...). §2º O despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição”. Ressalte-se que a Lei Complementar nº 118/2005, por regular 

a prescrição, matéria de natureza de direito material, somente pode ser 

aplicada aos processos ajuizados posteriormente à data de sua vigência, 

qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO 

PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 

NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO 

PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento assente no 

sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada 

pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco 

interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser 

aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que 

ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 

retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à regra anterior 

do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa 

interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 

1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 

28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, o crédito gerado em 

2009 foi inscrito em dívida ativa por meio do aviso de cobrança nº 347633, 

de 01/07/2013 (fls. 73 do PDF) e a execução foi proposta em 16/12/2016 

(execução nº 1010580-10.2016.8.11.0041), portanto, posterior à vigência 

da Lei Complementar nº 118/2005. O despacho de citação dos executados 

ocorreu em 04/01/2017; ou seja, não transcorreram cinco anos entre a 

constituição definitiva do crédito tributário e a ordem de citação. 

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS Os embargantes alegam que não os 

sócios não deveriam figurar no polo passivo da execução fiscal porque 

não há prova de que agiram com excesso de poderes ou infração de lei, 

contrato social ou estatutos. No entanto, verifica-se que os nomes dos 

sócios constam da respectiva Certidão de Dívida Ativa – CDA (fls. 61 do 

PDF), situação que configura a presunção relativa da existência da 

responsabilidade tributária, nos termos do art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 

204 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” Logo, diante da 

presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se aos executados 

que nela figuram o ônus de demonstrar a ausência de sua 

responsabilidade tributária. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA NA CDA. 

ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. 1. 

Não se configura o caso de redirecionamento da execução fiscal quando 

a ação executiva foi ajuizada contra a sociedade e seus sócios, em 
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formação de litisconsórcio passivo. 2. Se o nome do sócio-gerente já 

consta na CDA executada, na condição de corresponsável tributário, a ele 

incumbe o ônus de provar que não ocorreu nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 135, III, do CTN. 3. Agravo de instrumento a que se dá 

provimento. (TRF 1ª R.; AI 0061874-98.2012.4.01.0000; Oitava Turma; Rel. 

Juiz Fed. Conv. Bruno Apolinário; DJF1 21/10/2016). No caso, os sócios 

da empresa executada não lograram êxito em demonstrarem a sua 

ilegitimidade passiva, seja por falta de prova inequívoca do normal 

funcionamento da sociedade, seja por não terem comprovado a sua 

exclusão do quadro societário em momento anterior à ocorrência do fato 

gerador da obrigação ou pela ausência de qualquer fato que demonstre 

não terem incorrido nas hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. Por 

essa razão, afasto a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios. 

MÉRITO – DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. Os embargantes buscam a 

extinção da execução fiscal que tem como objeto a cobrança de diferença 

de ICMS ao argumento de que, por se tratar de empresa no ramo de 

construção civil, não incide tal imposto sobre as mercadorias adquiridas 

de outros Estados, pois estas serão utilizadas como insumos de suas 

obras. Pois bem. Tratando-se de operação interestadual de mercadorias 

para empresa que atua no ramo de construção civil, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que nessa operação não incide ICMS. Tal matéria inclusive 

já foi sumulada: “As empresas de construção civil não estão obrigadas a 

pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 

interestaduais” (Súmula 432/STJ). No caso dos autos, em consulta ao 

CNPJ da embargante no s i te  da Recei ta Federal 

(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/), verifica-se 

que sua atividade econômica exclusiva é obras de engenharia civil (código 

4299-5/99), conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

de fls. 443/444 do PDF. Logo, conclui-se que as mercadorias adquiridas 

pela embargante não tem caráter de revenda, tratando-se de insumos 

utilizados na sua atividade de construção civil. Nesse contexto, a compra 

em outros Estados de bens ou mercadorias, ainda que ocorra em 

quantidade e valores elevados, com o fim exclusivo de serem utilizados 

pela empresa no transcorrer de suas atividades não configura circulação 

de mercadoria e, portanto, não se sujeitam ao recolhimento do ICMS, nem 

mesmo pela diferença da alíquota interna e interestadual. Essa é a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO 

CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. EMPRESAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO 

NAS OBRAS CONTRATADAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NÃO 

INCIDÊNCIA. 1. As empresas de construção civil (em regra, contribuintes 

do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem empregados 

como insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao 

recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado 

destinatário (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: AI 242.276 AgR, 

Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 16.10.1999, DJ 

17.03.2000; ...) 2. É que as empresas de construção civil, quando 

adquirem bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade-fim, não 

são contribuintes do ICMS. Consequentemente, "há de se qualificar a 

construção civil como atividade de pertinência exclusiva a serviços, pelo 

que 'as pessoas (naturais ou jurídicas) que promoverem a sua execução 

sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência de ISS, em razão de que 

quaisquer bens necessários a essa atividade (como máquinas, 

equipamentos, ativo fixo, materiais, peças, etc.) não devem ser tipificados 

como mercadorias sujeitas a tributo estadual' (José Eduardo Soares de 

Melo, in 'Construção Civil - ISS ou ICMS?', in RDT 69, pg. 253, Malheiros)." 

(EREsp 149.946/MS).3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido 

ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 

1135489/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/12/2009, DJe 01/02/2010). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também já se posicionou no mesmo sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL - 

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA CONTRATADA - 

NÃO INCIDÊNCIA - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não cabe ao Estado destinatário (no caso, Mato Grosso) 

cobrar, as empresas de construção civil, o diferencial de alíquota 

interestadual de ICMS sobre mercadorias adquiridas em outra unidade da 

federação e destinadas a obras contratadas. Nos termos da Súmula nº. 

279 do STF: “As empresas de construção civil por serem, em regra, 

contribuintes do ISS, ao adquirir, em outros Estados, materiais para 

empregar em suas obras, não estão compelidas a satisfazer a diferença 

em virtude de alíquota maior do ICMS cobrada pelo Estado destinatário” 

(ReeNec, 30608/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/09/2010, Data da publicação no DJE 30/11/2010). 

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos à execução 

ajuizados por SUPERMIX CONCRETO S.A, EDISON DIAS FILHO, 

JUVENTINO DIAS NETO e JOÃO BOSCO DE CARVALHO MOL em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para extinguir a execução fiscal nº 

1010580-10.2016.8.11.0041. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

devolvam-se aos embargantes/executados os valores depositados na 

conta única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 74/75 do PDF). 

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

d e c i s ã o  p a r a  o s  a u t o s  d e  e x e c u ç ã o  f i s c a l  n º 

1010580-10.2016.8.11.00416. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o embargado/exequente. Condeno o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário 

porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa 

não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do 

CPC). P.R.I.C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 25 de maio de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762371 Nr: 14661-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYRA HANNE BEFFART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAYRA HANNE BEFFART, Cpf: 

01710331160, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se o executado da penhora de fls. 35, 

por meio de edital.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785000 Nr: 8190-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICENTE TRINDADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.

Intime-se o Município de São José do Povo para pagar os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 

(quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784990 Nr: 8185-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o acórdão de fls. 211/219 deu parcial 

provimento ao recurso interposto pelo requerido para “determinar que a 

apuração de eventual defasagem na remuneração da apelada, bem como 

do índice de defasagem, acaso constatado, seja feito em liquidação de 

sentença por arbitramento”.

 Como se vê, eventual percentual devido a título de perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV deverá ser apurado 

em liquidação de sentença.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de fls. 305/306 aos 

termos do artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755438 Nr: 10560-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JANE LUCIRLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 415115 Nr: 10786-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Manifestem-se as partes sobre o e-mail de fls. 363, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 292446 Nr: 6908-19.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLDEQUE SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOLDEQUE SOARES GOMES, Cpf: 

53508629104. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do Auto de Avaliação 

realizado no LOTE 13, QUADRA 08, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOCumpra-se o despacho de fls. 425.

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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810140 Nr: 17925-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

Em consulta ao sistema PJE (2º grau), foi possível constatar que houve o 

deferimento do pedido liminar formulado pelo Município de Rondonópolis no 

Agravo de Instrumento nº 1002860-47.2018.8.11.0000, para atribuir o 

efeito suspensivo ao referido recurso (decisão anexa).

 Diante disto, aguarde-se o julgamento do aludido Agravo de Instrumento.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60660 Nr: 8963-16.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:SÍNDICA DA MASSA FALIDA: GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

Finalidade:EFETUAR A INTIMAÇÃO DA MASSA FALIDA, NA PESSOA DA 

SÍNDICA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, para tomar ciência da 

penhora efetuada no rosto dos Autos de Falência , Processo 

11703-44-1997.811.0003 - Cód. 63164- em trâmite perante a 4ª Vara Civel 

desta comarca, e querendo, oferecer Embargos, no prazo de 30(trinta) 

dias.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTO

Atenda-se o pedido formulado na página 117.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 701282 Nr: 9260-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Cumpra-se a decisão de fl. retro.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737549 Nr: 381-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEUDECI GONCALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:OAB/MT9.762-A, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

INDEFIRO o pedido de fls. 189/190, haja vista que o efeito suspensivo 

pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento interposto já foi indeferido, 

conforme decisão de fls. 203/204.

Assim, Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 

(quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 396764 Nr: 10278-30.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUZA - OAB:/MT 1578

 Com essas considerações, JULGO extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.Sem 

custas, uma vez que o(a) executado(a) sequer foi citado(a).Declaro 

prejudicado pedido formulado na exceção de pré-executividade de fls. 

108/112.P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas 

as formalidades legais.Rondonópolis, 30 de maio de 2018.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808260 Nr: 17413-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...).Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração 

apresentados por WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES.Por outro lado, em 

atenção ao artigo 82, §2º do CPC e a jurisprudência do STJ, reconsidero a 

decisão de fls. 285/286, tão somente no que diz respeito aos honorários 

periciais, para determinar que o valor dos honorários periciais seja pago 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO.Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos. Assim, intime-se o Estado de Mato 

Grosso para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.No mais, cumpra-se a 

decisão de fls. 285/286.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785882 Nr: 8546-33.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, SILVANA SATURNINA SILVA RIBEIRO, EURIDIA DOURADO 

RIBEIRO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - 

OAB:MT/3.700, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a)REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, OAB/RO 2198 , JULIANO DA SILVA BARBOZA, PARA 

TOMAREM CIÊNCIA QUE OS PRESENTES AUTOS ENCONTRA-SE NESTA 

ESCRIVANIA PARA VISTA, SENDO RESTITUIDO O PRAZO LEGAL DA 

INTIMAÇÃO DA R.SENTENÇA.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002655-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002655-43.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 9.006,05; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118)/[AMBIENTAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Homologo por 

sentença, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência 

formulada por ITAU UNIBANCO S/A nos autos dos embargos à execução 

proposta em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e, por conseguinte, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 485, VIII, c/c art. 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas pelo Embargante. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002653-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002653-73.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 19.904,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118)/[AMBIENTAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Homologo por 

sentença, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência 

formulada por ITAU UNIBANCO S/A nos autos dos embargos à execução 

proposta em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e, por conseguinte, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 485, VIII, c/c art. 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas pelo Embargante. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, 
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com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83794 Nr: 19105-45.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA HELENA PERES. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Custas e honorários advocatícios pelo executado, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.Por derradeiro, determino o 

desbloqueio do imóvel penhorado, - fls. 28, devendo ser oficiado o cartório 

de registro de imóveis local, para a devida baixa.Com o trânsito em julgado, 

e após o pagamento das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.P. R. I.

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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 25 de maio de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785353 Nr: 8345-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFON'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO SERVIÇOS 

LTDA, SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCINEIA APARECIDA DA 

FONSECA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUFON'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00851583000164, Inscrição Estadual: 

13.164.701-6. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte Executada acima qualificada, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena 

de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos 

do art. 16 da LEF, em razão da penhora efetivada no valor de R$ 1.200,58

Despacho/Decisão: Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, 

requer que seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do 

valor de R$ 300.499,27 (Trezentos mil, quatrocentos e noventa e nove 

reais e vinte e sete centavos) em contas bancárias dos executados 

LUFON’S INSDUSTRIA E COMERCIO SERVIÇOS LTDA – CNPJ 

00.851.583/0001-64 e LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA – CPF 

208.199.861-00, bem como que também seja realizada a pesquisa pelo 

INFOJUD para localização do endereço da sócia SIRLEY OLIVEIRA DOS 

SANTOS. I- Dessa forma, defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para 

obtenção de informações sobre o endereço da executada SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS, uma vez que o exequente demonstrou o 

esgotamento de todas suas para obter respectivo endereço.II- No caso, a 

busca pelo endereço pelo INFOJUD restou infrutífera, dado o fato de que o 

endereço constante no cadastro está incompleto e sem numeração, o que 

certamente impossibilitará a citação pelas vias convencionais. Assim, em 

razão do esgotamento dos meios possíveis para a localização de 

endereço da parte executada, defiro a citação por EDITAL de SIRLEY 

OLIVEIRA. Expeça-se o necessário para citação da executada 

supracitada.III- Ainda, considerando a preferência da penhora em dinheiro 

(Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line 

pelo sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC. IV- Segue anexo o protocolo e resposta, 

que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta 

Única Judicial.V- Em caso de bloqueio positivo e de quantia razoável, 

intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 

na forma do art. 854, § 3º do CPC , sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. VI- Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem 

os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o caso, 

aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos.VII- Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 30 

(trinta) dias, indicando bens passíveis de penhora ou o que entender de 

direito, sob pena de suspensão dos autos por 1 (um) ano, no art. 921, § 1º 

do CPC. VIII- Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. IX- 

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não 

será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena 

de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do 

art. 921 do CPC e art. 40 da LEF.Intimem-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Resumo da Inicial: Falta de recolhimento ICMS garantido integral

Rondonópolis, 21 de maio de 2018

Edson Dias Reis Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 730216 Nr: 10806-54.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade 

ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a 

teor do estatuído no artigo 98, §3º, do CPC/2015.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Rondonópolis, 29 de maio de 2018.Edson Dias ReisJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441018 Nr: 9687-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER OLIVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pelo Município de Rondonópolis - MT em face de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 559 de 692



Fagner Oliveira de Araújo, para o fim de julgar parcialmente procedente a 

pretensão contida na impugnação para o fim de reconhecer o excesso na 

execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos de fls. 392/394, que reconheceu que o valor 

devido é de R$ 6.694,56 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos). Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente instruído 

com as indicações elencadas nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno 

para ulteriores de direito. Com o pagamento, expeça-se, de imediato, 

alvará de levantamento da quantia depositada e demais correções 

monetárias que a parte Exequente tiver direito.Após, intime-se o 

Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, ressaltando-se 

que seu silêncio será interpretado como quitação total.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441495 Nr: 10165-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:MT/8340 - B

 ...Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 

11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema BACENJUD, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos:1) BACENJUD POSITIVOEm caso positivo, digitalize o 

extrato e intime-se o devedor para, querendo, apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 2) BACENJUD 

NEGATIVO OU PARCIALResultando a penhora negativa pelo BACENJUD 

ou (...). 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo pelo 

RENAJUD:a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário no 

sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferece impugnação ao 

cumprimento de sentença. b) Se o endereço da inicial for o mesmo 

constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência pelo 

Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Com a 

indicação, expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 4) EM CASO DE 

PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESAa) Se apresentada 

impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente 

para apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem impugnação ao 

cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito com relação à penhora realizada, no prazo de 05 

(cinco) dias.5) BACENJUD E RENAJUD NEGATIVOSCaso ambas as 

tentativas de pesquisa – BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, 

intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo 

sem indicação de bens, arquive-se com as baixas necessárias. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 729971 Nr: 10589-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GLAUCE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

OAB:

 Vistos etc.,

Na espécie, instada para se manifestar, a parte exequente – fls. 152/153 – 

reiterou o pedido de cumprimento da obrigação de fazer determinado na 

sentença, bem como que seja fixada multa diária para caso de 

descumprimento e, alternativamente, determine o sequestro de R$ 

25.784,00, correspondente aos valores já despendidos pelo autor.

 É certo que a obrigação de fazer determinado na sentença é para que “o 

Réu, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, providencie a realização de 

fisioterapia especializada, bem como o transporte para deslocamento até a 

unidade médica do paciente”.

De outro lado, a parte ré já foi intimada inúmeras vezes para cumprimento 

da obrigação fazer, mas se manteve inerte não cumprindo a obrigação.

No entanto, não há que se falar em fixação de multa astreinte para 

cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que há outros meios mais 

eficaz para conseguir o meio prático da obrigação de fazer imposta, tal 

como a bloqueio de valores para custear o tratamento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - APELO DO ESTADO - MULTA COMINATÓRIA - 

AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada que a imposição de multa 

cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, 

sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, 

deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da 

obrigação de fazer. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIAGNÓSTICO DE 

PUBERDADE PRECOCE - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

ASTREINTES - EXTIRPADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito 

à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o 

custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo 

receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

 (Apelação / Remessa Necessária 54277/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Ante o exposto, determino que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente três orçamentos atualizados da obrigação de fazer para a 

prestação de serviço para os próximos 3 (três) meses.

Após, retornem-se os autos conclusos para bloqueio.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 895770 Nr: 3839-17.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, a fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 03/12/2014, pagando os 

valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado 

pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por 

conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.No caso, entendo presentes os 

requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na 

própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento 

da obrigação de fazer.É que restou demonstrado de forma clara e patente 

o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado 

receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício 

previdenciário.Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.Condeno, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Determino a remessa dos autos à instância superior 
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para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, 

segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 

aplica a sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Adelar do 

Amaral2.Benefício concedido: Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 

03.12.20144.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – 

antecipação de tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 895747 Nr: 3819-26.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, a fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a converter o 

benefício de auxílio-doença em auxílio acidente, desde 14/03/2014, 

pagando os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento 

consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção 

monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 

e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...).É que restou demonstrado 

de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além 

disso, dúvida não há fundado receio de dano irreparável, uma vez que se 

trata de benefício previdenciário.Assim, concedo a antecipação da tutela 

específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento 

do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.Condeno, ainda, o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do 

pagamento das custas processuais.Determino a remessa dos autos à 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta 

salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe 

o art. 1.288-CNGC faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

Cristiano Pereira dos Santos2.Benefício concedido: Auxílio-acidente3.Data 

do início do benefício: 14.03.20144.Renda mensal inicial: 50% do 

salário-benefício5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença – antecipação de tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 895754 Nr: 3825-33.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDE WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, bem como nas custas 

processuais, mas suspendo o pagamento em face ao disposto no art. 98, 

§ 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 441495 Nr: 10165-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:MT/8340 - B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, 

acerca da penhora efetivada no valor de R$ 4.624,40 (quatro mil 

seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), bem como, para 

querendo apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 441018 Nr: 9687-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER OLIVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, 

do dispositivo final da r. decisão de fls. 397, a seguir descrito: " Ante o 

exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pelo Município de Rondonópolis - MT em face de Fagner 

Oliveira de Araújo, para o fim de julgar parcialmente procedente a 

pretensão contida na impugnação para o fim de reconhecer o excesso na 

execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos de fls. 392/394, que reconheceu que o valor 

devido é de R$ 6.694,56 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos). Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente instruído 

com as indicações elencadas nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno 

para ulteriores de direito. Com o pagamento, expeça-se, de imediato, 

alvará de levantamento da quantia depositada e demais correções 

monetárias que a parte Exequente tiver direito. Após, intime-se o 

Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, ressaltando-se 

que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404163 Nr: 17659-89.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR, MONICA AP. M. FANAIA - OAB:MT/10439

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões diante da 

possibilidade de atribuir efeitos infringentes no recurso de embargos de 

declaração oferecidos às 135/136 pelo Municipio de Rondonópolis.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 439798 Nr: 8465-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E CHAGAS LTDA, ALDEMIR CORREIA 

DE OLIVEIRA, WASHINGTON EMIDIO BASTOS CHAGAS, KARLA ELIAS 

DOS SANTOS, MARIA ISABEL BASTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo Exequente as fls.102/106.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765170 Nr: 15958-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, CARLOS ALBERTO 

MARTINELI, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT,  LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões aos Embargos de 

Declaração interposto pelo Exequente.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 437018 Nr: 5686-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H2O POCOS ARTESIANOS LTDA EPP, KARINA 

SALOME OLIVIA, SINTIA JANINE OLIVA, NORMA ARGES OLIVA, JORGE 

LUIZ VILLAS BOAS, ARI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3.203

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo Exequente as fls.89/94.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786477 Nr: 8808-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

MAXIMILIANO CHANG LEE, MICHELE SHEN LEE, LEE SHING WEN, 

EDUARDO SHEN PACHECO DA SILVA, JOSE ROBERTO FRAGA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - OAB:8992-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo Exequente as fls.35/38.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 728060 Nr: 8891-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HAMILTON BURTET JUNIOR, RACER CAR LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA ALCÂNTARA VIEIRA 

BURTET - OAB:61.453 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo Exequente as fls.102/106.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708031 Nr: 2862-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUETENTE através do seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar(em) contrarrazões ao recurso de 

embargos de declaração oferecidos às 148/152 .

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435590 Nr: 4258-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA FILIAL 

03, SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 372239 Nr: 716-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIBE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

MARCO ANTONIO ARMANI, RAFAEL PONIEWAS BLOIS, AUDEMIR 

FERREIRA DA SILVA, REINALDO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA LIMA 

INACIO MENEGAZZO - OAB:MT/ 8220

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 735802 Nr: 15292-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIRA ROCHA SANTANA, CRISTIANE GONÇALVES 

DA SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736053 Nr: 15471-16.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINCENZO MACIEL REPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736432 Nr: 15771-75.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PEREIRA DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754506 Nr: 10043-19.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDESI RITA DE SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774749 Nr: 4176-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795222 Nr: 12483-51.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIJANE VILELA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 323845 Nr: 2004-20.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLICARDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 I – Considerando a assunção deste magistrado a esta vara, bem como a 

remessa dos autos advindo da 3ª Vara Criminal, antecipo a audiência para 

o dia 26 de junho de 2018, às 13h30min.

II – Cumpram-se as determinações de fl. 233.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671904 Nr: 4224-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI CLUGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 (...) 33.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para absolver o réu Ednei Clugg da imputação criminal prevista 

no art. 180 do CP, mas, CONDENÁ-LO como incurso nas sanções 

previstas no art. 155, caput, c/c art. 70 (duas vezes), do Código Penal.IV – 

DOSIMETRIA DA PENA 34.Em observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 
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termos.35.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: acerca da culpabilidade, de se ponderar que “o fato 

de o réu ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, de ter 

agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não 

constituem motivação idônea para justificar o aumento da pena-base como 

culpabilidade.” (STJ, HC 135.068/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Ademais, “a potencial 

consciência sobre a ilicitude da conduta e a inexigilidade de conduta 

diversa são pressupostos da culpabilidade, elementar do conceito analítico 

de crime, não pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais, porquanto a 

culpabilidade nele referenciada diz respeito à reprovabilidade social.” (STJ, 

HC 162967/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado 

em 18/05/2010, DJe 21/06/2010). Justamente por isso, a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662207 Nr: 10747-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da certidão retro e do quanto acordado com a assessoria deste 

magistrado, redesigno a audiência para realizar a oitiva da testemunha 

Elcimar R. R. Bitencourt para o dia 11.6.2018 às 15h15min.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Desnecessária a intimação em razão do ciente aposto na referida 

certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656283 Nr: 5670-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Vistos em correição.

Determino a intimação do causídico Dr. Jurandir Verneque Dias- OAB/MT 

nº 14.813 para que no prazo legal apresente resposta à acusação do réu.

Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338790 Nr: 2594-26.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CEVILA GARCIA, MAYLA DAYANE DE 

BARROS DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:MT - 8872

 (...) Com efeito, considerando que entre o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 04 anos, 10 meses e 17 dias, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade dos réus ANDRÉ CEVILA GARCIA e 

MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN. Cumpra-se, publique-se e 

intime-se, expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado, recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 317966 Nr: 2818-66.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Assim, verifico que entre o recebimento da denúncia 10.02.2009 até a 

presente data decorreram 09 anos, 03 meses e 14 dias. Portanto, 

conclui-se que houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o lapso temporal descrito no artigo supramencionado. Diante 

disso, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, IV e V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu MARCELO MARTINS DE 

SOUZA. Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos 

autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657319 Nr: 6639-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATTAN FERNANDO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante da ausência da Defensoria Pública, nomeio a advogada Dra. Karla 

Fainina Freitas Campo Ribeiro OAB/MT 16.495/B, para proceder à defesa 

do acusado apenas para este ato.

Designo audiência de continuação para o dia 12 de junho de 2018, às 

15h30min.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima Valdeir Silva Miranda no 

endereço acima informado pelo parquet.

Requisite-se o réu. Intime-se a Defensoria Pública.

Saem os presentes intimados.

Por fim, considerando o patrocínio gratuito realizado pela advogada Dra. 

Karla Fainina Freitas Campo Ribeiro OAB/MT 16.495/B em favor do 

acusado Jhonattan Fernando da Silva Ferreira, em decorrência da 

ausência da Defensoria Pública designada para atuar junto a esta Vara 

Criminal, com fulcro no disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, CONDENO 

o Estado de Mato Grosso a pagar em favor do referido Defensor Dativo os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Para tanto, determino a imediata expedição da certidão pertinente para fim 

de cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 318453 Nr: 3284-60.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SOLANGE DE FREITAS SOCORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a denúncia formulada pelo 

Ministério Público foi recebida em 08.10.2008 (fl. 65) e sentença proferida 

no dia 26.09.2016 (fls. 193/291).

As partes não interpuseram recurso.

É o relatório. Decido.

 Conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, 

depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 

acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 
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aplicada.

Analisando os termos da sentença proferida nos autos, verifica-se que a 

pena aplicada ao réu foi de 02 (dois) meses de detenção, de maneira que 

a prescrição da conduta delitiva opera-se em 04 anos nos termos do 

artigo 109, inciso V, do Código Penal.

 Ademais, com o recebimento da denúncia em 08.10.2008, até a sentença 

condenatória em 26.09.2016, e não havendo qualquer causa interruptiva 

do artigo 117 do Código Penal, conclui-se que houve a perda da pretensão 

punitiva estatal, eis que decorrido o lapso temporal descrito no artigo 

supramencionado.

Diante disso, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, 

todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, declaro 

extinta a punibilidade do réu EDMAR CARNEIRO DA SILVA.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, publique-se e intimem-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante da ausência injustificada da Defensoria Pública, nomeio a advogada 

Drª Flavia Almirão dos Santos Espanga, OAB/MT 10.085, para proceder à 

defesa do acusado apenas para este ato.

Homologo a desistência da oitiva das vítimas Kintte Mandela Pereira 

Feitosa Nunis e Paulo José Ferreira dos Santos e da testemunha Gustavo 

Vicente Soares da Silva, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Designo audiência de continuação para o dia 21 de junho de 2018, às 

13h15min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinado nos autos os atuais endereços das vítimas Leonardo 

Marques da Silva e Deisiele Pereira dos Santos, autorizo desde já a 

expedição de mandado de intimação ou, se residirem em outras comarcas, 

cartas precatórias com a finalidade de procederem suas inquirições.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

116, enviada ao Juízo da comarca de Várzea Grande/MT, expedida com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do acusado.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da comarca de Várzea Grande/MT, 

com a finalidade de intimar e requisitar o acusado Washington Souza Silva 

para a audiência designada.

Saem os presentes intimados.

Por fim, considerando o patrocínio gratuito realizado pela Drª Flavia Almirão 

dos Santos Espanga - OAB/MT 10.085 em favor do acusado Washington 

Souza Silva, em decorrência da ausência da Defensora Pública designada 

para atuar junto a esta Vara Criminal, com fulcro no disposto no artigo 22 

da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em favor 

do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). Para tanto, determino a imediata 

expedição da certidão pertinente para fim de cobrança, na forma do 

Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668753 Nr: 1516-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante da ausência da Defensoria Pública, nomeio a advogada Drª Flavia 

Almirão dos Santos Espanga, OAB/MT 10.085, para proceder à defesa do 

acusado apenas para este ato.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Rosilda José de Souza e das 

testemunhas “Vizinho da frente da residência da vítima” e Rafael Gomes 

de Souza, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva das testemunhas e interrogado o réu neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual.

Outrossim, determino seja procedida a identificação criminal do acusado, 

nos termos da Lei 12.037/09. Oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 

dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive por meio 

datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões 

digitais do acusado com aquelas eventualmente existentes no banco de 

dados da Secretaria de Segurança Pública.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 68/69, 

indefiro o mesmo com fundamento no artigo 313 do Código Processual 

Penal.

 Por fim, considerando o patrocínio gratuito realizado pela Drª Flavia 

Almirão dos Santos Espanga - OAB/MT 10.085 em favor do acusado 

Gilberto Celestino dos Santos, em decorrência da ausência da Defensora 

Pública designada para atuar junto a esta Vara Criminal, com fulcro no 

disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a pagar em favor do referido Defensor Dativo os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais). Para tanto, determino a imediata expedição da certidão pertinente 

para fim de cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647163 Nr: 7784-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS SOARES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257

 Vistos em correição.

 Ante a juntada do novo endereço do acusado às fls. 31/33, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

Após a juntada da cota ministerial, venham-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671129 Nr: 3520-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MILHOMEM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Da análise dos autos, verifico que o pedido formulado pela defesa da 

autuada merece acolhimento. Explico. A alegação de que a flagrada não 

possui condições financeiras de pagar a fiança arbitrada restou 

evidenciada, pois conforme consta dos documentos juntados aos autos a 

mesma está desempregada e ainda tem que prover o sustento de 03 (três) 

filhas menores de 12 anos de idade. Ademais, o valor arbitrado, mostra-se 

desarrazoado e desproporcional em relação a realidade financeira 

apresentada pela requerente. Outrossim, uma pessoa desempregada, 

tendo dependentes, bem como outras obrigações financeiras, sobrevive 

no limite da sua renda, sendo impossível arcar com um valor aproximado 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante disso, resta comprovado que a 

autuada não possui condições de pagar a fiança, razão pela qual nos 

termos do art. 325, § 1º, inciso I c/c art. 350, ambos do CPP, concedo o 

benefício de isenção de fiança como condição para o cumprimento da sua 

liberdade provisória. Por fim, determino seja a autuada intimada para que 

tome ciência das medidas impostas às fls. 20/21 como condições de 

permanecer livre durante os atos do inquérito policial e da instrução 

criminal. Cumpra-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Aguarde-se 

a remessa do respectivo inquérito policial. Após, arquive-se em pasta 

própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610347 Nr: 600-89.2013.811.0064

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JULIANO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE BALAROTTI LAURINDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAÚJO - OAB:11571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fl. 444, a fim de que seja nomeada a advogada 

dativa para proceder à defesa do querelante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660265 Nr: 9212-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO GESSICA LOPES DA SILVA, MARCO 

ANTONIO DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES (anexo) que 

suspendeu o expediente forense em todo Estado de Mato Grosso no 

25.05.2018 (sexta-feira), redesigno a audiência de instrução e julgamento 

com a finalidade de interrogar o acusado Marco Antônio de Araújo Silva 

para o dia 12 de junho de 2018, às 16:00 horas.

Intime-se e requisite-se o réu e intimem-se a defesa e o Ministério Público 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Por fim, determino a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de 

Guiratinga/MT com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições 

estabelecidas da suspensão condicional do processo à acusada Cléo 

Gessica Lopes da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673765 Nr: 5834-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO SILVA BADARÓ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES (anexo) que 

suspendeu o expediente forense em todo Estado de Mato Grosso no 

25.05.2018 (sexta-feira), redesigno a audiência de instrução e julgamento 

com a finalidade de interrogar o acusado Fausto Silva Badaró Júnior para 

o dia 12 de junho de 2018, às 16:15 horas.

Intime-se e requisite-se o réu e intimem-se a defesa e o Ministério Público 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 625465 Nr: 7706-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DAGNO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos, em correição.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para 11 de 09 de 2018 às 17h20min.

 Intimem-se o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Observe-se a manifestação de fl. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601143 Nr: 5579-65.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Encaminhem-se os autos ao E.TJMT para julgamento do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620245 Nr: 3394-49.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12.105

 Vistos, em correição.

Solicite-se informação acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

52, expedida ao juízo da comarca de Juscimeira/MT, com a finalidade de 

fiscalizar o cumprimento das condições da suspensão condicional do 

processo.

Após, dê-se vista ao Ministério Público com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630681 Nr: 2869-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA BRUNA DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Vistos, em correição.

Antes de proferir qualquer decisão, determino a intimação do acusado 

para que justifique, no prazo de 05 dias, o não cumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 320073 Nr: 4859-06.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto ao prazo do edital expedido para intimar o acusado 

da sentença condenatória proferida nos autos.

Caso já tenha decorrido o termo legal, expeça-se guia de execução penal 

definitiva, encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execuções penais 

desta comarca.

Após, cumpridas todas as determinações contidas na sentença retro, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 328384 Nr: 6442-89.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO PEREIRA RIBOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto à intimação do embargante, da decisão proferida às 

fls. 418/420, bem como sobre eventual trânsito em julgado, com posterior 

expedição da guia de execução penal definitiva que deverá ser 

encaminhada ao juízo da 4ª vara de execuções penais desta comarca.

Após, cumpridas todas as determinações contidas na sentença retro, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619278 Nr: 2384-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUÍS FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos verifico que o d. magistrado que atuava no feito, 

homologou parcialmente a proposta de suspensão condicional do 

processo oferecida pelo Ministério Público, substituindo a prestação 

pecuniária pela suspensão para dirigir por 90 dias, sob o fundamento de 

que a proposta oferecida pela acusação seria direcionada à uma única 

instituição, sendo contrária, portanto, aos preceitos estabelecidos na 

Resolução 154 do CNJ.

Inconformado, o i. promotor de justiça interpôs recurso de apelação, o 

qual, no entanto, foi recebido como recurso em sentido estrito (fl. 85).

O recorrente já apresentou as razões do recurso (fls. 70/74), restando as 

contrarrazões a serem apresentadas pela defesa do acusado.

 Após, vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Analisando detidamente os autos, sem embargo aos judiciosos 

fundamentos lançados pelo i.magistrado que me antecedeu na condução 

do feito, entendo que a proposta oferecida pelo Ministério Público é a que 

melhor se amolda aos princípios despenalizadores contidos na legislação 

de regência, motivo pelo qual, com fundamento no art. 589 do CPP, revogo 

a decisão de fl. 85 e mantenho, portanto, a proposta de suspensão 

condicional do processo apresentada pela acusação, destacando, no 

entanto, que o recolhimento do valor deverá ser feito à conta única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para posterior destinação nos termos 

da seção 32 da CNGCGJ/MT.

 Assim, designo a audiência para nova proposta da suspensão 

condicional do processo para o dia 28 de setembro de 2018, às 13:50 

horas.

Intime-se o acusado. Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663984 Nr: 12467-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2018, às 15h10min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Atualize-se o endereço do acusado, fazendo constar no sistema APOLO 

o local indicado por sua defesa na resposta à acusação.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645610 Nr: 6461-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES (anexo) que 

suspendeu o expediente forense em todo Estado de Mato Grosso no 

28.05.2018 (segunda-feira), redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a vítima e as testemunhas 

para que compareçam à audiência.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que informe se insiste na 

inquirição da testemunha Gisele e, em caso positivo decline o seu atual 

endereço.

Após a juntada da petição da defesa informando o atual endereço da 

testemunha Gisele, expeça-se mandado de intimação e/ou se residir em 

outra comarca carta precatória com a finalidade de inquiri-la.

Requisite-se caso necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610911 Nr: 1198-43.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MATHEUS PAIVA DE 

SOUZA - OAB:34384, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT, Valdir 

Seganfredo - OAB:3501/MT

 Vistos em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado ANDERSON JOSÉ VIEIRA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2018, às 17:10 horas.

Intime-se o réu, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621927 Nr: 4987-16.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS SIMÕES CAVACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT
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 Vistos, em correição.

Inicialmente, a fim de evitar eventuais futurais nulidades, determino seja 

intimada a i.causídica que apresentou resposta à acusação em favor do 

acusado, para regularizar a representação nos autos.

No mais, dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para 03 de 09 de 2018 às 17h20min.

 Intimem-se o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633307 Nr: 4934-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA, VALDECI 

DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DELVI PÉRICLES SOUZA GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 Vistos em correição.

Tendo em vista a portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES (anexo) que 

suspendeu o expediente forense em todo Estado de Mato Grosso no 

28.05.2018 (segunda-feira), redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se o réu Carlos Roberto da Silva, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas para que compareçam à audiência.

Requisite-se caso necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632256 Nr: 4161-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Certifique-se acerca dos comparecimentos mensais do acusado e, após, 

dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674484 Nr: 6480-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELLTON ELIAS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O

 Diante do exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 59/61 e 

pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela defesa do autuado RIVELLTON ELIAS 

SANTOS DA SILVA, mantendo, portanto, a prisão preventiva do 

mesmo.Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Rondonópolis/MT, em 30 de maio de 2018.WAGNER 

PLAZA MACHADO JÚNIOR- Juiz de Direito em Substituição Legal-

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638639 Nr: 443-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de ROBINSON WILLIAM 

SANTOS DE OLIVEIRA em razão de sua morte, conforme certidão de óbito 

de fls. 56, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.Após o trânsito 

em julgado, procedam-se todas as comunicações necessárias, inclusive 

no Cartório Distribuidor, arquivando-se os presentes autos.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673462 Nr: 5575-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, ADAM 

CHRISTYAN GUIMARÃES LEONEL, RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA, 

JADSON RIBEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Autos nº 5575-81.2018.811.0064 – Cód. 673462

Vistos.

Considerando o teor do ofício n. 1367/2018, em que o juízo da comarca de 

Itiquira/MT, informa o devido cumprimento do mandado de prisão 

preventiva nº 238519, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para o devido recambiamento do segregado JADSON 

RIBEIRO PAULINO a esta comarca.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631014 Nr: 3169-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE OLIVEIRA LOPES, RAFAEL 

ALMEIDA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3169-92.2015.811.0064 – Cód. 631014

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 104, em razão do réu não possuir 

condições de contratar advogado, conforme consta na certidão de fl. 87, 

designo a defensora pública que atua perante esse juízo para promover a 

defesa do réu Márcio de Oliveira Lopes.

Após, oferecimento de resposta à acusação dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público conforme pugna na cota ministerial retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639170 Nr: 852-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de ROBINSON WILLIAM 

SANTOS DE OLIVEIRA em razão de sua morte, conforme certidão de óbito 

de fls. 60, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.Após o trânsito 

em julgado, procedam-se todas as comunicações necessárias, inclusive 
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no Cartório Distribuidor, arquivando-se os presentes autos.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620968 Nr: 4107-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCEL PERBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Autos nº 4107-24.2014.811.0064 – Cód. 620968

Vistos.

Considerando a portaria 182/2018-DF, na qual, o excelentíssimo juiz de 

direito diretor do foro Dr. Francisco Rogério Barros, determinou a 

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 3ª VARA CRIMINAL e 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO desta comarca no dia 30 de maio de 2018, 

em razão da realização de reforma do telhado no Bloco Criminal, bem 

como a necessidade temporária das máquinas condicionadoras de ar, o 

que impossibilita a permanência dos servidores na secretaria e gabinete, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 11.07.2018, 

às 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628625 Nr: 1264-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 1264-52.2015.811.0064 – Cód. 628625

Vistos.

Considerando a portaria 182/2018-DF, na qual, o excelentíssimo juiz de 

direito diretor do foro Dr. Francisco Rogério Barros, determinou a 

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 3ª VARA CRIMINAL e 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO desta comarca no dia 30 de maio de 2018, 

em razão da realização de reforma do telhado no Bloco Criminal, bem 

como a necessidade temporária das máquinas condicionadoras de ar, o 

que impossibilita a permanência dos servidores na secretaria e gabinete, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 10.08.2018, 

às 17h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613309 Nr: 3842-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3842-56.2013.811.0064 – Cód. 613309

Vistos.

Considerando a portaria 182/2018-DF, na qual, o excelentíssimo juiz de 

direito diretor do foro Dr. Francisco Rogério Barros, determinou a 

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 3ª VARA CRIMINAL e 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO desta comarca no dia 30 de maio de 2018, 

em razão da realização de reforma do telhado no Bloco Criminal, bem 

como a necessidade temporária das máquinas condicionadoras de ar, o 

que impossibilita a permanência dos servidores na secretaria e gabinete, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 27.08.2018, 

às 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656398 Nr: 5785-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos nº 5785-69.2017.811.0064 – Cód. 656398

Vistos.

Considerando a portaria 182/2018-DF, na qual, o excelentíssimo juiz de 

direito diretor do foro Dr. Francisco Rogério Barros, determinou a 

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 3ª VARA CRIMINAL e 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO desta comarca no dia 30 de maio de 2018, 

em razão da realização de reforma do telhado no Bloco Criminal, bem 

como a necessidade temporária das máquinas condicionadoras de ar, o 

que impossibilita a permanência dos servidores na secretaria e gabinete, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 17.09.2018, 

às 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611304 Nr: 1635-84.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEI DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 1635-84.2013.811.0064 – Cód. 611304

Vistos.

Considerando a portaria 182/2018-DF, na qual, o excelentíssimo juiz de 

direito diretor do foro Dr. Francisco Rogério Barros, determinou a 

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 3ª VARA CRIMINAL e 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO desta comarca no dia 30 de maio de 2018, 

em razão da realização de reforma do telhado no Bloco Criminal, bem 

como a necessidade temporária das máquinas condicionadoras de ar, o 

que impossibilita a permanência dos servidores na secretaria e gabinete, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 24.09.2018, 

às 17h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662943 Nr: 11419-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FLADIMIR GONZATTI, GEREMARIO DOS 

SANTOS JUNIOR, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES - OAB:11471-1, CRISTINA BURATO - OAB:18484

 Diante do teor da certidão de fl.64, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663419 Nr: 11891-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA VOLTOLINI CAPARROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antonio Luiz - 

OAB:76.663 SP

 Diante do teor da certidão de fl.21 determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664940 Nr: 13262-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GODOI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO EMMEL - 

OAB:65807, ROBERTO MANZONI MALGARIN - OAB:30044

 Diante do teor da certidão de fl.22, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663263 Nr: 11731-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT

 Diante do teor da certidão de fl. 23, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663488 Nr: 11960-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO FALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS - OAB:13477-A

 Diante do teor da certidão de fl.31, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607181 Nr: 5020-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art. 367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Vanderlei Melo dos Santos, vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614467 Nr: 5102-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da certidão de Fl.117, e da ausência da testemunha Marco Antônio 

Chagas Ribeiro, restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim 

concedo vista dos autos ao Ministério público para que se manifeste a 

respeito das vitimas Roberto Rodrigues Torres e Patrícia Mara de Melo 

Pires e testemunha Maria de Fatima Oliveira da Silva.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609112 Nr: 6997-04.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 110 que a ré Vanessa Ferreira de 

Souza apesar de intimada deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia da ré, declaro encerrada 

a instrução processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo 

igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais 

finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 608245 Nr: 6112-87.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Diante da ausência da testemunha Edilson de Sousa Cruz, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência de 

continuação para o dia 11 de junho, ás 17h40min.

 Requisite-se novamente o policial militar Edilson de Sousa Cruz Santos, 

informando no mesmo expediente, que o referido, inobstante à sua 

requisição, deixou de comparecer a este ato ou justificar sua ausência, 

haja vista, ser a terceira vez que o mesmo estar sendo requisitado para a 

mesma audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668910 Nr: 1639-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOUSA XAVIER JUNIOR, RENER DA 

SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, GILBERTO ALMEIDA - OAB:

 Homologo a desistência da inquirição da vitima Glauriamar Guimarães 

Toledo Pizza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição das testemunhas, das vitimas do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611262 Nr: 1588-13.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 (...) INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da ré às fls. 

60/62.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10.07.2018, às 

17h30min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Por fim, intime-se a defesa da ré para declinar endereço 

dos informantes Alexandre Richter e Ademir Adones Bescow, vez que no 

rol indicado à fl. 63 não há endereço dos mesmos, tão somente indica 

“com endereço declinado nos autos (...)”, os quais foram remetidos ao 

Juízo da Primeira Vara Criminal e encontram-se arquivados, não sendo 

papel do juízo diligenciar neste sentido.Cumpra-se realizando e expedindo 

o necessário.Às providências.

4ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 656114 Nr: 5506-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYIN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 6115-B

 Nome Reeducando: Aldair Correa

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 0m 0d 09/02/2008 29/04/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data de Prisão Definitiva: 29/04/2017

Total da Pena: 5a 0m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 11/05/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 10/03/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

11/05/2017 + 0a 9m 28d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(11/05/2017 - 29/04/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 12d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 12d

Data base para Livramento Condicional 29/04/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 28/12/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/04/2017 + 1a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 1m 8d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/04/2017 + 5a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 10m 19d

Data do Término da Pena: 28/04/2022

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666816 Nr: 14894-10.2017.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 I – Recebo o agravo em execução interposto, pois tempestivo, conforme 

certificado as fls. 29, sem efeito suspensivo, conforme art. 197 da Lei de 

Execução Penal.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, 

intime-se a defesa para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

III – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666337 Nr: 14471-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Proceder a intimação do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes OAB Nº 

15.616 para que no prazo legal apresente as contrarrazões, o qual fica a 

Vossa Senhoria devidamente intimado. Eu _______________ Eduardo 

Mariano de Souza que digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666337 Nr: 14471-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação para o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 648435 Nr: 8806-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Nada obstante a criação da Vara Especializada de Entorpecente, atual 5ª 

Vara Criminal, entretanto, d.v., comungo do entendimento que em se 

tratando de crime previsto no art. 28 da lei 11.343/06, esta é regida pela lei 

9.099/95, a teor do que estabelece o disposto no art. 48, § 1º da LD, já 

que no caso em questão não envolve concurso de crimes com os arts. 33 

a 37 da referida lei antidrogas.

Desse modo, e sem maiores divagações a respeito do tema, tenho então 

que, no caso de crimes dessa espécie delituosa mencionada, qual seja, 

PORTE ILEGAL DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PRÓPRIO, esta é de 

competência do JECRIM, por se tratar de infração de menor potencial 

ofensivo, portanto, de competência absoluta, inclusive de previsão 

constitucional, a teor do que estabelece o disposto no art. 98, inc. I da CF.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, declino da competência para determinar a 

redistribuição e consequente remessa do presente feito ao JECRIM desta 

comarca.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665429 Nr: 13722-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 ISTO POSTO, INDEFIRO a justiça gratuita ora requerida. E, por 

consequência DETERMINO que se intime o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais, sob pena de 

extinção do processo nos termos Artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Após o cumprimento da deliberação supra, venham-me os 

autos conclusos.Às providências. Expeça-se o necessário.Rondonópolis, 

29 de maio de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637842 Nr: 8634-82.2015.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlei Mesquita Sandin - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 Processo: 8634-82-36.2015.811.0064 - Código: 637842.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 1331/1332.

 Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/07/2018, às 08h30min.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637844 Nr: 8636-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF, AFSCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlei Mesquita Sandin - 

OAB:5.257

 Processo: nº 8636-52.2015.811.0064 – Código 637844.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 888/889.

 Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/07/2018, às 08h00min.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630051 Nr: 2338-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR QUIRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAVALCANTE 

BARBOSA - OAB:13127/b

 Vistos etc.

Dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às partes, 

iniciando-se pela acusação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632625 Nr: 4413-56.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos etc.

Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita e, por conseguinte, 

determino a remessa do feito ao substituto legal.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630297 Nr: 2519-45.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNON JOSE ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Luiza Gregório 

Azevedo - OAB:19.388-0, FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

OAB:11843/MT, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357-MT, WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - OAB:15.518

 Vistos etc.

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Itiquira/MT, objetivando a oitiva 

da testemunha de defesa Edivaldo Pereira Silveira, cujo endereço está 

encartado à fl. 63.

Ademais, oficie-se à Comarca de Várzea Grande/MT, solicitando 

informações acerca do cumprimento da missiva, visando a inquirição da 

testemunha Frank Eduardo Ferreira de Souza.

Outrossim, ante o termo da certidão de fl. 81, dando conta da não 

intimação da vítima, dê-se vista a Sua Excelência o digno Promotor de 

Justiça, para que se manifeste e, se for o caso, decline o atual endereço 

da mesma.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial, e quando então 

serão novamente as partes e testemunhas de defesa, regularmente 

intimadas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 616852 Nr: 7566-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, LUCIANO 

CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547

 Código 616852

Vistos etc.

 Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617655 Nr: 738-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alexandre Júlio Júnior - 

OAB:, LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Código 617655

Vistos etc.

 Inicialmente, considerando o teor da certidão de fls. 222, renove-se o 
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mandado de prisão do acusado.

Determino, ainda, que insira o mandado de prisão, a ser expedido, no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina a 

Seção 49, Artigo 1777, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso - 

CNGC/MT.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para prolação da 

sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634928 Nr: 6144-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ROSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:9.025 MT

 Código 634928

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fls. 247, renove-se o mandado de 

prisão do acusado.

Determino, ainda, que insira o mandado de prisão, a ser expedido, no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina a 

Seção 49, Artigo 1777, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso - 

CNGC/MT.

Por fim, aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 

05/04/2018, às 17h10min.

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 620072 Nr: 3215-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Código 620072

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fls. 100, renove-se o mandado de 

prisão do acusado.

Determino, ainda, que insira o mandado de prisão, a ser expedido, no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina a 

Seção 49, Artigo 1777, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso - 

CNGC/MT.

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633207 Nr: 4848-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR DAMAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Código: 633207

Vistos etc.

 Tendo em vista a suspensão do expediente no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso nos dias 25 e 28 de maio de 2018, nos termos 

da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, não havendo tempo hábil para 

intimação das partes o que impossibilita a realização da audiência 

aprazada para dia 30/05/2018. Dessa forma, redesigno para o dia 

25/07/2018, às 09h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627863 Nr: 712-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENNIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, consigno que os depoimentos das testemunhas, foram 

colhidos sem a presença do acusado, mas na presença da advogada Dra. 

Regina de Almeida Luciano, nos termos do Artigo 217 do Código de 

Processo Penal.

Ademais, oficie-se a Comarca de Primavera do Leste/MT, objetivando a 

devolução da Carta Precatória para oitiva da testemunha Bethânia Rosa da 

Silva e da vítima, independente de cumprimento.

Outrossim, ante a informação de que a vítima e a testemunha Bethânia 

Rosa da Silva, encontram-se residindo nesta Comarca, bem como diante 

do número de telefone fornecido para a localização da testemunha 

Bethânia sendo (66) 99929-9466, dê-se vista a Sua Excelência o digno 

Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se for o caso, decline o 

atual endereço das mesmas.

Dessa forma, redesigno a presente audiência instrutória para ter 

continuidade no dia 25/09/2018 às 14h30min, saindo os presentes 

devidamente intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658624 Nr: 7731-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20.349/O-MT

 Código: 658624

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 72.

Com efeito, designo audiência prevista no Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, 

para o dia 14/06/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658624 Nr: 7731-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20.349/O-MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754122 Nr: 9858-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, 

SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BOCATTO 

CAIVANO - OAB:308.263-SP, SONIA APARECIDA SALVADOR - 

OAB:5621/RO, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 Em decorrência do cumprimento da condição imposta aos autores do fato 

e do contido no parecer Ministerial às fls. 279, HOMOLOGO por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo de composição civil 

e transação penal celebrado nos autos, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO 

LTDA EPP, (...).Encaminhe cópia desta decisão, bem como dos 

documentos à fls. 227/229, 240/242, 251/253, 258/259 e 279, ao juízo da 

3ª Vara Cível para juntada na Ação Civil Pública sob o nº 

820146.Determino o prosseguimento do feito em relação a denunciada 

V.N. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, procedendo as alterações 

necessárias.Analisando a CP devolvida à fls. 267/272, observa-se que 

apenas foi procedido o interrogatório do representante legal da 

denunciada, não constando acerca do oferecimento da proposta de 

transação penal na forma determinada à fls. 212-v.Assim, intime a 

infratora, na pessoa de sua patrona constituída à fls. 214/215, para que 

informe se aceita ou não a proposta ofertada pelo parquet, sob pena de 

prosseguimento do feito.Havendo aceitação, o depósito deverá ser 

realizado junto a conta única deste e. TJMT, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me 

conclusos.Expeça o necessário. Cumpra.Rondonópolis-MT, 25 de maio de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 877018 Nr: 9184-95.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR FEDALTO, SELECTAS S.A. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, TRANSPORTES GORSKI LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 Em decorrência do cumprimento da condição imposta a autora do fato e 

do contido no parecer Ministerial às fls. 170, HOMOLOGO por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo de composição civil 

e transação penal celebrado nos autos, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de SELECTAS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

76.492.065/0005-97, localizada na BR 364, Km 4, nº 4160, sala 01, Bairro 

São Bernardo, na cidade de Ji-Paraná/RO.(...).Determino o prosseguimento 

do feito em relação a denunciada OSMAIR FEDALTO e TRANSPORTES 

GORSKI LTDA EPP, procedendo as alterações necessárias.Homologo a 

prestação de contas apresentada pela SEMMA, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.Ante o disposto na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça à fls. 181, intime a infratora Transportes Gorski Ltda Epp, na 

pessoa de seu patrono constituído à fls. 123, para informar se aceita ou 

não a proposta de transação penal ofertada pelo parquet.Em sendo aceita, 

deverá a infratora efetuar o depósito da quantia no prazo de 05 (cinco) 

dias.Havendo o decurso do prazo sem que haja a comprovação do 

pagamento, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

manifestar-se acerca das certidões à fls. 181 e 184, bem como para 

declinar o atual endereço dos demais infratores.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 24 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 300263 Nr: 8594-82.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELDOR MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por Eldor Mayer, 

no qual requer a restituição do valor recolhido em duplicidade por meio da 

Guia n. 27122, no valor de R$ 215,58 (duzentos e quinze reais e cinquenta 

e oito centavos).

Aduziu, em síntese, que houve pagamento equivocado em duplicidade da 

Guia n° 27122, conforme comprovam os documentos de fls. 04/05.

 Juntou-se aos autos a documentação solicitada na Instrução Normativa 

02/2011-Versão 02, do DCA - Departamento de Controle e Arrecadação 

do TJ/MT.

No dia 23/02/2018 (fl. 11), a Gestora Judiciária da Segunda Vara Cível 

informou que o valor constante na guia n. 27122, recolhida no dia 

29/05/2017, foram utilizados por ocasião da distribuição de Carta 

Precatória perante o Juízo de Porto dos Gaúchos.

 Posto isso, considerando que o requerente recolheu o mesmo valor em 

26/05/2017 (fl.4), DEFIRO o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 

215,58 (duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), recolhido 

por meio da Guia n. 27122 em 26/05/2017, referente ao valor pago e não 

utilizado.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.
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Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302033 Nr: 9635-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADEMIR ROLIM DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por Ademir Rolim 

de Moura, no qual requer a restituição dos valores recolhidos e não 

utilizados por meio das Guias n. 68953 e n. 68952, nos valores de R$ 

251,33 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) e R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

respectivamente.

Aduziu, em síntese, que na data de 07/07/2016 o requerente recolheu, 

indevidamente, a importância de R$ 251,33 (duzentos e cinquenta e um 

reais e trinta e três centavos) e R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos), referentes às Guias n. 68953 e n. 

68952, respectivamente, por esta razão requer a restituição dos valores 

recolhidos, haja vista sua não utilização nos autos.

Juntou-se aos autos a documentação solicitada na Instrução Normativa 

02/2011-Versão 02, do DCA - Departamento de Controle e Arrecadação 

do TJ/MT.

Em 30/10/2017 (fl. 15), a Distribuidora Judicial desta Comarca informou que 

em consulta ao sistema PJe, constatou a existência de ação n° 

8012738-94.2016.8.11.0015, distribuída para o Juizado Especial Cível, 

portanto, a Gestora Judiciária da Vara deverá informar acerca da 

utilização ou não das Guias.

No dia 28/02/2018 (fl. 20), a Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível 

informou que o valor constante nas guias n. 36367, não foi utilizada.

Posto isso, DEFIRO o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 

1.178,10 (mil cento e setenta e oito reais e dez centavos), recolhidos por 

meio da Guia n. 68953 e n. 68952, referentes aos valores pagos e não 

utilizados.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006529-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINIO SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO OLIMPIO OAB - SP135997 (ADVOGADO)

THIAGO FUSTER NOGUEIRA OAB - SP334027 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006529-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

ALUMINIO SAO JORGE LTDA REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & 

CIA LTDA Vistos etc. Determino o apensamento desta habilitação de 

crédito à recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, 

intimando-se a recuperanda e o administrador judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000434-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000434-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

REGINA MARIA LUZ REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA 

Vistos etc. Embora conste ordinariamente o nome do autor na lista de 

credores em ID n.° 4267341 do processo principal como credor trabalhista 

mensal relativo a um salário, de ver que sua situação dele modificou-se, 

visto que foi dispensado sem justa causa, como constatado pelos 

documentos coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, 

sagrando-se vitorioso na quantia ora em habilitação. Portanto, trata-se de 

habilitação retardatária de crédito, apresentada antes da homologação da 

assembleia geral de credores, na qual será tratada como impugnação 

tempestiva de crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 11.101/2005. 

Desta feita, determino o apensamento desta habilitação de crédito à 

recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, intimando-se a 

recuperanda e o administrador judicial. Destarte, sem óbice, por ora, a 

impedir a gratuidade de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de maio de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 272071 Nr: 11118-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RICARDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r.decisão às fls.33/34, que a consulta ao 

Sistema Siel restou infrutífera, não sendo localizado o endereço do 

requerido, assim impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal .Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215428 Nr: 15255-82.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA BENVINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR P. CORREA DE BARROS - 

OAB:15.504-MT, Jonas Edu Gruen - OAB:17876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc.Intime-se o requerente novamente para que comprove o 

pagamento dos honorários periciais, em 10 dias, sob pena de incorrer nas 

penalidades do art. 774, paragrafo único, do CPC, ainda que de forma 

subsidiária não defeso pelo art. 318, paragrafo único, do mesmo 
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códex.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209825 Nr: 10851-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA BENVINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR P. CORREA DE BARROS - 

OAB:15.504-MT, Jonas Edu Gruen - OAB:17876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em 

tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das 

partes, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de julho de 2018 

às 13:30 horas, a ser conduzida por este magistrado. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º do art. 

334 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215428 Nr: 15255-82.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA BENVINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR P. CORREA DE BARROS - 

OAB:15.504-MT, Jonas Edu Gruen - OAB:17876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente novamente para que comprove o pagamento dos 

honorários periciais, em 10 dias, sob pena de incorrer nas penalidades do 

art. 774, paragrafo único, do CPC, ainda que de forma subsidiária não 

defeso pelo art. 318, paragrafo único, do mesmo códex.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209825 Nr: 10851-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA BENVINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR P. CORREA DE BARROS - 

OAB:15.504-MT, Jonas Edu Gruen - OAB:17876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de julho de 2018 às 13:30 

horas, a ser conduzida por este magistrado.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152818 Nr: 908-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉSAR CRUZATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158925 Nr: 6193-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR CLIMALIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADES RESENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97072 Nr: 4033-30.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98226 Nr: 5254-48.2008.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIER AUGUSTO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 3170-93.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA SAVARIS BEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 30086 Nr: 569-71.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMBIASI E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS 

- OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE JESUS FERREIRA - 

OAB:PR/16.911

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74468 Nr: 2865-61.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BARONCELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MAZARO - 

OAB:8009/MS

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204534 Nr: 6605-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE, RUSSEL ALEXANDRE 

BARBOSA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMELHÃO TRANSPORTES E COMÉRCIO 

LTDA., CATATAU COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, FERTILIZANTES 

FARDIN LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, Maurício Vieira Serpa - OAB:MT - 12.758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469 A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:MT/12.205-A, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, RUSSEL 

ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296, VINICIUS EMÍDIO JUSTO - 

OAB:35.591-GO

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o preparo 

da Carta Precatória expedida ou a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131502 Nr: 10718-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE E PIZZARIA PAVÃO LTDA, MILTON 

FREDERICO SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS REIS ANDREOLI, ENGELAB - 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE AZEVEDO 

PEIXOTO - OAB:RS-27.573, EDGAR BORTOLETO FERREIRA - 

OAB:13396/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, providenciar o preparo 

da carta precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256289 Nr: 1558-23.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINE AMELIA BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIME-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO AGENDAMENTO 

DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 14/06/2018 ÀS 16H00MIN, NA GERÊNCIA 

DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A RUA DAS IPOMÉIAS 

ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - SETOR INDUSTRIAL 

NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 90, QUAL SEJA: O 

INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250972 Nr: 18771-76.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES JARDIM, DINAH DE OLIVEIRA MULLER 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDIGARD LENZ, OSCAR INACIO LENZ, IRIA 

INES LENZ, HERTA MARIA LENZ, ILSE TERESA LENZ FREITAS, OTOMAR 

ROQUE LENZ - ESPOLIO, CÉLIA CECILIA LENZ MICHELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r.decisão às fls. 75, que foram realizadas as 

diligências na busca dos endereços das partes requeridas, retro 

acostadas. Assim, impulsiono os autos ao setor de expedição para o 

cumprimento das demais determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250972 Nr: 18771-76.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES JARDIM, DINAH DE OLIVEIRA MULLER 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDIGARD LENZ, OSCAR INACIO LENZ, IRIA 

INES LENZ, HERTA MARIA LENZ, ILSE TERESA LENZ FREITAS, OTOMAR 

ROQUE LENZ - ESPOLIO, CÉLIA CECILIA LENZ MICHELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca dos endereços localizados por meio do sistema de 

convênios de fls.72/74 e 76/84, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80874 Nr: 9182-75.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA ( 

IMOBILIARIA TRIVELATTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar nesta secretaria, a carta precatória expedida à comarca de 

Cascavel-PR, com a finalidade de proceder à penhora e avaliação, a fim 

de proceder à sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188665 Nr: 9970-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI GRESELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115955 Nr: 8528-83.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DOS ANJOS CONSOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DE SOUZA THANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos o endereço atualizado do 

executado, razão pela qual não há como expedir, por ora, o 

mandado/carta precatória de constatação de bens que guarnecem a 

residência do excutado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125046 Nr: 4259-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta e seis 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162680 Nr: 10477-74.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELI DA COSTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R.C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - CREDFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, 
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REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelas partes 

requerente e requerida, foram protocolados no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO as Partes Requerente e Requerida, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem as CONTRARRAZÕES aos referidos Recursos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237137 Nr: 10151-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EMIR LAUXEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114336 Nr: 7036-56.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR VERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 322574 Nr: 4705-86.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:OAB/MT 7322-A, MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15.445/O, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se sobre a tempestividade dos Embargos à Execução.

2. Na sequência, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225219 Nr: 2881-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79502 Nr: 7893-10.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE SILOS E SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220747 Nr: 107-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA DA CUNHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 3368-48.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CARLA LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OANDERSON AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241434 Nr: 12907-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI CRESTANI VALIATI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256299 Nr: 1566-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 38, intime-se, pessoalmente, a parte 

requerente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para decisão.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236473 Nr: 9739-47.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA DELFES PRATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260642 Nr: 4100-14.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI FERNANDES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117213 Nr: 9532-58.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE LIMA NETO, ALFREDO DE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI MASIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128938 Nr: 8153-48.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE APARECIDA CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, ITAÚ PREVIDÊNCIA E 

SEGUROS S.A., ITAÚ SEGUROS S/A, PEDRA PRETA CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161459 Nr: 9036-58.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVECO LATIN AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRATELLI CAMINHÕES PARANÁ LTDA, 

AGROPECUARIA INCOVALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BASÍLIO TAVARES - 

OAB:SP/273.091, FABIO TEXEIRA OZI - OAB:172.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar nula a citação por edital 

promovida nos autos, apenas com relação à segunda requerida 

Agropecuária Incovale Ltda, haja vista que tal parte restou devidamente 

citada às fls. 352.

2. Por conseguinte, considerando que foi certificado às fls. 420 o decurso 

do prazo para apresentação de defesa pela requerida Agropecuária 

Incovale Ltda, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais.

3. Defiro a retificação do polo ativo, uma vez que os documentos 

apresentados às fls. 465/499, comprovam a modificação da denominação 

da empresa requerente. Anote-se na D.R.A.

 4. Cumprido o item 03 da presente determinação, intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.
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 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003789-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELOYSA CRISTINA ALMEIDA DE ARRUDA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003789-35.2018.8.11.0015. AUTOR: HELOYSA 

CRISTINA ALMEIDA DE ARRUDA MIRANDA RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S 

LTDA Vistos, etc... Defiro a autora os benefícios da assistência judiciaria 

gratuita. Cite-se a ré para integrar a relação processual. Designo 

audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 15:00 horas, a qual 

será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a 

ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, a ré deverá contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005399-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA COMELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB - RO4373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ SALVADOR PAVANELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005399-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ALESSANDRA COMELI REQUERIDO: JOSÉ SALVADOR PAVANELLI 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme 

deprecado, designo audiência para o dia 13/09/2018 às 15:00 horas. 

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”. Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007188-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA FIORAVANTE PELLOSO (AUTOR)

ROGERIO FICKERT GRACIOSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H DE MATOS COMERCIO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007188-09.2017.8.11.0015. AUTOR: ROGERIO 

FICKERT GRACIOSE, ELIZA FIORAVANTE PELLOSO RÉU: H DE MATOS 

COMERCIO - ME Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada 

audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007188-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA FIORAVANTE PELLOSO (AUTOR)

ROGERIO FICKERT GRACIOSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H DE MATOS COMERCIO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007188-09.2017.8.11.0015. AUTOR: ROGERIO 

FICKERT GRACIOSE, ELIZA FIORAVANTE PELLOSO RÉU: H DE MATOS 

COMERCIO - ME Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada 

audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002407-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FACCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO JOSE QUAINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002407-75.2016.8.11.0015. AUTOR: PEDRO FACCIN 

RÉU: CRISTIANO JOSE QUAINI Vistos, etc... Trata-se de ação monitória 

ajuizada por Pedro Faccin em face de Cristiano José Quaini. Citado, o Réu 

apresentou reconvenção, ID. 9225311. A parte Reconvinte foi intimada 

para que recolhesse as custas processuais, ID. 12082067, contudo, 

quedou-se inerte, ID. 13317359. Diante disso, tentou-se intimar 

pessoalmente o Réu, por AR, porém, a correspondência retornou 

“ausente”, ID. 12223620. O art. 290 do atual CPC, dispõe que será 

cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o pagamento das 

custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, determino 

o cancelamento da distribuição da reconvenção. Especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002407-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FACCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTIANO JOSE QUAINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002407-75.2016.8.11.0015. AUTOR: PEDRO FACCIN 

RÉU: CRISTIANO JOSE QUAINI Vistos, etc... Trata-se de ação monitória 

ajuizada por Pedro Faccin em face de Cristiano José Quaini. Citado, o Réu 

apresentou reconvenção, ID. 9225311. A parte Reconvinte foi intimada 

para que recolhesse as custas processuais, ID. 12082067, contudo, 

quedou-se inerte, ID. 13317359. Diante disso, tentou-se intimar 

pessoalmente o Réu, por AR, porém, a correspondência retornou 

“ausente”, ID. 12223620. O art. 290 do atual CPC, dispõe que será 

cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o pagamento das 

custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, determino 

o cancelamento da distribuição da reconvenção. Especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005159-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005159-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NILSON 

ARAUJO COUTINHO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, 

etc... Compulsando os autos, verifico que o Embargante requereu a 

concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o 

Embargante comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se o Embargante para, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004463-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

SANDRA MARIA ALVES (EXECUTADO)

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004463-13.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: SERTAO COMERCIO 

DE EMBALAGENS LTDA - ME, SANDRA MARIA ALVES, JOAO AUGUSTO 

DE OLIVEIRA PINTO Vistos, etc... SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA 

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de SERTÃO 

COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – ME e OUTROS. Antes mesmo do 

recebimento da inicial, a Exequente, por petição de ID. 13354314, requereu 

a desistência da ação. Sendo assim, e considerando que os executados 

sequer foram citados, homologo por sentença o pedido de desistência, e 

consequentemente julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas pela exequente. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargante Dr. EDUARDO MARQUES CHAGAS de 

que a audiência foi redesignada para o dia 7/11/2018, às 13:30 horas, 

conforme decisão abaixo transcrita, devendo informar nos autos se os 

seu constituinte comparecerá a audiência redesignada independentemente 

de intimação. Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 13201473, e 

consequentemente redesigno a audiência que seria realizada hoje para o 

dia 07.11.2018 às 13:30 horas, devendo as partes e testemunhas a ela 

comparecer para prestarem depoimento. Intime-as, constando do mandado 

as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. Observem as partes o disposto 

no art. 455 e parágrafos do novo CPC, para, se for o caso, fazer incidir a 

norma do parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargado Dr. LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR de 

que a audiência foi redesignada para o dia 7/11/2018, às 13:30 horas, 

conforme decisão abaixo transcrita, devendo informar nos autos se os 

seu constituinte comparecerá a audiência redesignada independentemente 

de intimação. Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 13201473, e 

consequentemente redesigno a audiência que seria realizada hoje para o 

dia 07.11.2018 às 13:30 horas, devendo as partes e testemunhas a ela 

comparecer para prestarem depoimento. Intime-as, constando do mandado 

as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. Observem as partes o disposto 

no art. 455 e parágrafos do novo CPC, para, se for o caso, fazer incidir a 

norma do parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-76.2018.8.11.0015

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:

LILIAN LUCIA MOLIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que compareci ao endereço 

constante no mandado no Bairro Jd das Nações e deixei de proceder a 

CITAÇÃO da Sra. LILIAN LUCIA MOLIN em virtude de não residir no 

mesmo. No local reside o Sr. Rodrigo Antonio Dias Figueira e não conhece 

a CITANDA. O referido é verdade e dou fé. SINOP/MT, 22 de maio de 2018. 

RICARDO BARSAND PINHEIRO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 30253800

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266000 Nr: 7089-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:MT 

19.016-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 (...) A inicial foi recebida às fls. 25, e o Executado citado às fls. 33. Entre 

um ato e outro, intimou-se o Exequente, por seu advogado, para que 

recolhesse a diligência do Sr. Oficial de Justiça, fls. 46, contudo, 

quedou-se inerte, fls. 48, Diante disso, tentou-se intimar pessoalmente o 

Exequente, por AR, contudo, a correspondência foi devolvida pelo motivo 

“mudou-se”, fls. 47/vº. Por petição de fls. 49, o Executado requereu a 

extinção da ação, nos termos da sumula 240 do STJ e art. 485, III do CPC. 

Diante da falta de interesse do Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde novembro de 2016, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e atento ao princípio da 

causalidade, condeno o Exequente nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do 

período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação. Em apenso correm os embargos à 

execução, Autos nº 13684-08.2016, oposto pelo Executado/Embargante, 

em face da ação executiva que lhe move o Exequente/embargado. Frente 

à sentença proferida na ação de execução, os embargos à execução 

perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. 

Custas pelo Embargado. Translade-se cópia desta sentença para os 

embargos à execução (Autos nº 13684-08.2016). Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 29 de maio de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 13684-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COCATTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 (...) A inicial foi recebida às fls. 25, e o Executado citado às fls. 33. Entre 

um ato e outro, intimou-se o Exequente, por seu advogado, para que 

recolhesse a diligência do Sr. Oficial de Justiça, fls. 46, contudo, 

quedou-se inerte, fls. 48, Diante disso, tentou-se intimar pessoalmente o 

Exequente, por AR, contudo, a correspondência foi devolvida pelo motivo 

“mudou-se”, fls. 47/vº. Por petição de fls. 49, o Executado requereu a 

extinção da ação, nos termos da sumula 240 do STJ e art. 485, III do CPC. 

Diante da falta de interesse do Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde novembro de 2016, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e atento ao princípio da 

causalidade, condeno o Exequente nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do 

período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação. Em apenso correm os embargos à 

execução, Autos nº 13684-08.2016, oposto pelo Executado/Embargante, 

em face da ação executiva que lhe move o Exequente/embargado. Frente 

à sentença proferida na ação de execução, os embargos à execução 

perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. 

Custas pelo Embargado. Translade-se cópia desta sentença para os 

embargos à execução (Autos nº 13684-08.2016). Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 29 de maio de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 279705 Nr: 15798-17.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PIRES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO MOURA, CELIA DIONIZIO DOS 

SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 
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OAB:

 Autos nº 15798-17.2016

Vistos, etc...

Jessica Pires de Lima ajuizou “ação de cobrança c/c com obrigação de 

fazer” em face de Hilário Moura e Célia Dionizio dos Santos Guimarães.

 Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 69/70, informaram que 

se compusera amigavelmente, requerendo a homologação do acordo.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 69/70, 

julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Não há que se falar em expedição de alvará em favor da conciliadora 

Viviane, fls. 74, tendo em vista que os valores depositados nos autos já 

foram expedidos em favor da conciliadora Doracy, fls. 48.

 Custas pro-rata, nos termos do artigo 90, § 2º, do Código de Processo 

Civil, sendo suspensa a cobrança com relação à Autora, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 24).

Honorários advocatícios pelas partes. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Sinop, 29 de maio de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 126320 Nr: 5534-48.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCONDES FEITOZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LOGISTICA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por fim, chamo a atenção de que o presente caso, na verdade seria 

de manutenção indevida e não de protesto indevido, já que após o 

pagamento do título não há prova da efetiva entrega da carta de anuência 

por parte do Credor, o que é dever deste, após receber seu crédito, 

entregando a documentação necessária para a baixa do protesto, todavia, 

como dito inicialmente, diante do que foi pedido pela Autora como da 

análise do conjunto da postulação (art. 322, §2º, CPC/15), o caso dos 

autos se trata única e exclusivamente de protesto indevido em razão da 

não entrega do boleto por parte do Réu, e não de manutenção indevida. 

Sendo assim, como a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC), qual seja, provar que o protesto de seu 

nome se deu de forma indevida em razão da inexistência do débito, o 

julgamento improcedente da presente ação é medida que se impõe. Por 

essas razões, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.500,00 (mil e quinhentos 

reais), ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida 

às fls. 84. Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 29 de maio de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131848 Nr: 11064-33.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS CAMPOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN MARQUES SOUTO - 

OAB:73109/RJ, EURICO DE JESUS TELES NETO - OAB:121935/RJ

 (...) Por ter o Autor sucumbindo na parte mínima de seus pedidos, nos 

termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, CONDENO a Ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC. DETERMINO que a Ré cancele as linhas 

telefônicas de números (66) 3532-3749 – contrato nº 504.255.974.0 – e 

(66) 3532-7033 – contrato 504.256.020-0, bem como para que refaça os 

cálculos das faturas correspondentes aos meses de julho e agosto de 

2010, da linha telefônica de nº (66) 3532-7033, excluindo a cobrança da 

“ASS OI VELOX RES 2M” e serviços a ela correspondentes, gerando 

novas faturas com a cobrança apenas e tão somente do que foi 

contratado pelo Autor, sem juros e correção monetária. Com os novos 

cálculos, deve a Ré, dar prazo razoável, e intimar o Autor para efetuar o 

pagamento. Em tempo, defiro o pedido de retificação do polo passivo feito 

pela Ré (fls. 152/153), e determino as devidas retificações na Distribuição, 

Registro e Autuação, para fazer constar no polo passivo “OI S/A”. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 29 de maio 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156564 Nr: 3627-04.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DAIANE STRUNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.130/163, 

fora protocolado fora do prazo legal, tendo em vista que a sentença foi 

publicada no dia 15/03/2018 (fls.106), iniciando o prazo de 15(quinze) 

dias, no dia 16/03/2018, exaurindo o seu término no dia 10/04/2018, e o 

recurso só fora protocolado no dia 11/04/2018, sendo portanto 

"INTEMPESTIVO", bem como de que a parte recorrente efetuou o 

recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158373 Nr: 5561-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKI MOTOS LTDA, CARLOS EDUARDO 

KICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação do Executado Carlos 

Eduardo Kiche, lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.150, que 

poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo 

o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 1047-35.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON EDUARDO FORNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

05(cinco ) dias acerca do comprovante de depósito de fls. 121, referente 

ao cumprimento do acordo formalizado nos autos, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218602 Nr: 17380-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40339 - PR, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo a leiloeira pública Cirlei Freitas Balbino da Silva, endereço Rua 02, 

nº 264, lote A, quadra 07, Residencial JK, CEP 78.068-340, Cuiabá/MT, 

e-mail: jurídico@leiloesjudiciais.com.br, telefone 0800-730-4050 e (65) 

99943-3901, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso, para que 

proceda a alienação do bem objeto desta deprecata, devendo ela cumprir 

o que determina o art. 884 e seguintes do CPC.

Desde já arbitro comissão de 3% do valor da arrematação ao leiloeiro, art. 

24 do Decreto nº 21.981/1932, a qual deverá ser paga pelo arrematante, 

art. 884, parágrafo único do CPC.

Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação da alienação

Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais pelo menos 

cinco dias antes da data designada para o ato.

As despesas deverão ser adiantadas pela exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 261547 Nr: 4609-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85.028 OAB/SP, LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 

346.192, RAFAELLA VIDAL SILVA SOARES - OAB:OAB/SP 251.441

 Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 57, determino a devolução da presente missiva 

com as baixas necessárias, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

 Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272629 Nr: 11422-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI APPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo a leiloeira pública Cirlei Freitas Balbino da Silva, endereço Rua 02, 

nº 264, lote A, quadra 07, Residencial JK, CEP 78.068-340, Cuiabá/MT, 

e-mail: jurídico@leiloesjudiciais.com.br, telefone 0800-730-4050 e (65) 

99943-3901, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso, para que 

proceda a alienação do bem objeto desta deprecata, devendo ela cumprir 

o que determina o art. 884 e seguintes do CPC.

Desde já arbitro comissão de 3% do valor da arrematação ao leiloeiro, art. 

24 do Decreto nº 21.981/1932, a qual deverá ser paga pelo arrematante, 

art. 884, parágrafo único do CPC.

Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação da alienação

Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais pelo menos 

cinco dias antes da data designada para o ato.

As despesas deverão ser adiantadas pela exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 254628 Nr: 564-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORINDO LUIZ DAL BEM, DORVALINA 

ANDERLE DAL BEM, VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETTE AGURA TRANJAN - 

OAB:OAB/SP 176.064, MARCELO DOMINGUES RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP176064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 147.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243248 Nr: 14032-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Industria e Agropecuária do norte S/A Cian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Vistos, etc...

Designo audiência para o dia 18/09/2018 às 15:00 horas, com o objetivo 

de inquirir as testemunhas.

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”.

 Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 241687 Nr: 13079-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO PULZATTO, Colméia Industria 

e Agropecuária do norte S/A Cian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO EGYDIO 

FONTES - OAB:OAB/SP 54.771, JORGE BALBINO DA SILVA - 
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OAB:3063/MT

 Vistos, etc...

Designo audiência para o dia 18/09/2018 às 15:00 horas, com o objetivo 

de inquirir as testemunhas.

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”.

 Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 295231 Nr: 5518-50.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA DA 

SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo audiência para o dia 11/10/2018 às 15:00 horas.

 Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”.

 Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314439 Nr: 17254-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR MACHADO, ZÉLIA ROHDEN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA BERNADETE MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo audiência para o dia 18/10/2018 às 15:00 horas.

 Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”.

 Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se ao juízo Deprecante.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 312812 Nr: 16279-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do ofício de fls. 39, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 283627 Nr: 18080-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANDRÉ QUAINI, CRISTIANO JOSÉ 

QUAINI, MARISTELA INES KUFFEL QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 44/45.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 153622 Nr: 1673-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, FERNANDA 

PAREJA OLIVEIRA, PABLO JOSÉ MELATTI, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORREA DE MORAES, KEILA SOUZA DA CUNHA, KAROLINE RIBEIRO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020 OAB/MT, SEBASTIAO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10.416-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Processo nº 1673-20.2011

Vistos, etc.

Expeça-se o competente mandado de constatação com a finalidade de 

verificar se a empresa/executada encontra-se ativa e possui faturamento 

mensal, até porque a petição de fls. 200/202 não foi instruída com a 

referida prova.

Estando ela ativa e possuindo faturamento, façam-me os autos cls. para 

análise da petição acima referida, caso contrário, cumpra-se a decisão de 

fls. 196.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111746 Nr: 4064-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4064-16.2009

Vistos, etc.

Cumpra-se a cota Ministerial de fls. 426/427.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151177 Nr: 12285-51.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM BRASIL S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, 

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Processo nº 12285-51.2010

Vistos, etc.

Intime-se o impugnado/exequente para que se manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 135/141 em 15 dias.

Expirado o prazo, façam-me os autos cls. para julgar a referida 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 30899 Nr: 1472-09.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SOSTER, VANTUIL GONÇALO 

BERTULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:Defens. Pública, ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Processo nº 1472-09.2003

Vistos, etc.

Expeça-se a competente carta precatória com a finalidade de penhorar, 

remover e avaliar o veículo bloqueado através do sistema RENAJUD, 

devendo o mandado ser cumprido nos endereços obtidos através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

Quedando-se inerte ou havendo concordância com o valor da avaliação, 

intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo a 

adjudicação, alienação particular ou em hasta pública no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 71675 Nr: 427-62.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO JOSÉ FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT EXPRESS COMERCIAL E 

IMPORTADORA LTDA. - TECNOMANIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO BONFIM 

MELO - OAB:OAB/SP 128.462

 Processo nº 23/2006

Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 133, § 1º c/c 134, § 3º, ambos do novo CPC, 

instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 

suspendo o curso do processo.

Autue-se o incidente em apartado, trasladando-se para ele a petição de 

fls. 260/262, 240/243 e esta decisão.

Citem-se os sócios para que no prazo de 15 dias se manifestem e 

requeiram as provas que entenderem cabíveis.

Com ou sem a manifestação dos sócios, cls. para deliberação ou decisão 

do incidente.

Restando infrutífera a citação, intime-se o exequente para que informe 

novo endereço em cinco dias, sob pena de arquivamento.

Observe a Srª Gestora o que determina o art. 134, § 1º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160105 Nr: 7453-38.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE SCHMIDT CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE SCHMIDT CANABARRO 

QUINTEIRO - OAB:OAB/MT 11.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A

 (...) APELAÇÃO – Ação indenizatória – Manutenção dos dados da autora 

no Cadastro de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF), após 

suposta quitação dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos – 

Pedido improcedente – Pleito de reforma da r. sentença proferida – 

Impossibilidade – Apelante que reconheceu a inadimplência dos títulos, 

bem como, a inserção de seus dados no CCF – Adimplemento posterior 

que deveria ser acompanhado de solicitação idônea de exclusão das 

anotações ao Banco sacado - Inteligência da Resolução nº 1.631/1989, e 

Circular nº 2.989/2000 do Banco Central – Pedido com informações 

inconsistentes e confusas – Ausência do dever de indenizar – 

Precedentes deste E. Tribunal – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

30043769220138260431 SP 3004376-92.2013.8.26.0431, Relator: Claudia 

Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 05/06/2017, 19ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2017) (Negritei) Por essas 

razões, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida 

às fls. 33. Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 30 de maio de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 41555 Nr: 5668-85.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO, 

MARCELO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-4.050-B, EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Processo nº 5668-85.2004

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 318778 Nr: 2189-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES GILMAR 

PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2189-93.2018

Vistos, etc...

Se tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando 

seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do 

CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo.

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.

Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174209 Nr: 9576-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO TORRES DA MASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO BORDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVERA - OAB:MT/15.565

 Processo nº 9576-72.2012

Vistos, etc.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o devedor não possui veículos passíveis de penhora e nem 

declara imposto de renda, o que corrobora com os documentos de fls. 27, 

36/37 e 51, razão pela qual mantenho a decisão de fls. 63/64 por seus 

próprios fundamentos e determino o seu imediato cumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122445 Nr: 1606-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA CANOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TRELHA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1606-89.2010

VISTOS, ETC...

 Considerando que o feito tramita há oito anos sem a satisfação do crédito 

exequendo, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Nos termos do art. 517 do CPC e do Provimento nº 07/2007 da 

Corregedoria Geral de Justiça, defiro o pedido de fls. 176 e determino que 

se expeça em favor do exequente, certidão de dívida para fins de 

protesto, até porque o protesto do título enseja a inclusão do devedor nos 

órgãos de restrição ao crédito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177274 Nr: 13061-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MARCOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP, ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13061-80.2012

VISTOS, ETC...

 Considerando que o feito tramita há seis anos sem a satisfação do crédito 

exequendo, defiro o pedido de fls. 106 e suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano, o que faço com fundamento no art. 921, 

III do novo CPC

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182891 Nr: 3879-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PETROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Processo nº 3879-36.2013

Vistos, etc.

O requerimento de fls. 107 já foi deferido por ocasião da sentença de fls. 

42/43, não havendo nada a decidir acerca do desentranhamento dos 

cheques.

Considerando que o devedor não possui veículos passíveis de penhora e 

nem declara imposto de renda, com fundamento no art. 921, III do novo 

CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 
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feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243532 Nr: 14177-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 Processo nº 14177-19.2015

Vistos, etc.

Conforme auto de constatação realizado em 10.04.2017, fls. 133, quem 

reside no imóvel penhorado é o próprio executado Julmar Soares de 

Moura e sua família, razão pela qual não há que se falar em penhora de 

aluguéis.

Caso atualmente o referido imóvel esteja alugado a terceiro, nada impede o 

exequente de requerer expedição de novo mandado de constatação ou 

comprovar o alegado na forma do art. 384 do CPC e requerer novamente a 

penhora dos aluguéis.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada 

às fls. 125.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 46546 Nr: 58-05.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO, 

MARCELO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, RODRIGO ROBALINNO ESTEVAM - OAB:8703

 Processo nº 58-05.2005

Vistos, etc.

Diante do certificado às fls. 226 e 239, defiro o pedido de fls. 305 e nomeio 

para funcionar como perito deste juízo o Engenheiro Civil João Gheller, que 

poderá ser encontrado na Avenida das Figueiras, nº 1646, Sala 03, 

Centro, na cidade de Sinop, a fim de avaliar o imóvel penhorado nos 

presentes autos.

Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a indicação de assistentes 

técnicos e a apresentação de quesitos.

 Ofertados estes últimos, façam-me os autos cls. para cumprir o disposto 

no art. 470 do CPC.

 Após, intime-se o Sr. Perito para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º 

do CPC.

 Após o oferecimento da proposta de honorários, intime-se o exequente 

para que efetue o depósito no prazo de cinco dias, ou esclareça porque 

não o faz, sob pena da não realização da avaliação.

Efetuado o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, 

devendo o remanescente ser levantado apenas ao final.

 Sendo indicados assistentes técnicos, o perito deve o observar o 

disposto no art. 466, § 2º do CPC.

 Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos.

Fixo o prazo de 30 dias para apresentação do laudo de avaliação.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 284588 Nr: 18700-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230-B, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:MT-16.681-O, MARIA LINEIDE R. A. MACHADO - OAB:4.542-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

as Advogadas da Requerente, para manifestar-se no prazo de 10(dez ) 

dias acerca da certidão negativa de intimação lavrada pelo(a) Sr. Oficial 

de Justiça às fls.32, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito, sob pena de devolução da 

deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 78184 Nr: 6549-91.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO NOGUEIRA - 

OAB:92150 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Processo nº 6549-91.2006

Vistos, etc.

O simples fato de a avaliação do imóvel penhorado ter sido realizado há 

alguns anos não enseja, por si só, a realização de nova avaliação.

Desta forma, considerando que a petição de fls. 325/327 não veio 

acompanhada de qualquer documento que comprove a suposta 

valorização do imóvel penhorado, indefiro o requerimento nela constante.

Por oportuno, defiro o pedido de fls. 314 e designo a leiloeira pública Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, endereço Rua 02, nº 264, lote A, quadra 07, 

Res idenc ia l  JK,  CEP 78.068-340,  Cu iabá/MT,  e -mai l : 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br, telefone 0800-730-4050 e (65) 

99943-3901, para proceder ao leilão do imóvel penhorado nestes autos, 

fls. 41, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso, para que proceda a 

alienação do imóvel penhorado nestes autos, devendo ela cumprir o que 

determina o art. 884 e seguintes do CPC.

Desde já arbitro comissão de 3% do valor da arrematação ao leiloeiro, art. 

24 do Decreto nº 21.981/1932, a qual deverá ser paga pelo arrematante, 

art. 884, parágrafo único do CPC.

Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação da alienação

Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais pelo menos 

cinco dias antes da data designada para o ato.

As despesas deverão ser adiantadas pelo exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 123306 Nr: 2495-43.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALCAMP METALÚRGICA E MONTAGEM 

INDUSTRIAL LTDA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 (...) A propósito: Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de 

execução de título judicial. Inexistência de bens de propriedade da 

empresa executada. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria Maior da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da 

empresa executada associada à inexistência de bens capazes de 

satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos 

suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A 

regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no 

art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto 

na sua vertente subjetiva quanto na objetiva . - Salvo em situações 

excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a 

desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de 

finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado 

pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da 

personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial 

(Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela 

inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da 

pessoa jurídica e os de seus sócios. Assim, considerando a ausência dos 

requisitos supra no caso em tela, bem como que não foi empreendida 

qualquer tentativa de penhora ou busca de bens da devedora, indefiro o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado às fls. 

113. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a busca de bens 

realizada através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que 

entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171351 Nr: 6539-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO-OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ARUERA, FRANCISCA PEREIRA 

DE MENEZES ARUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-A/MT, 

PATRICIA A. GARCIA PEDREIRO GALVAGNI - OAB:OAB/MT 14.060, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROC. Nº 6539-37.2012

 VISTOS, ETC...

 Trata o presente feito de ação de execução por quantia certa que Centro 

Oeste Distribuidora de Carne Ltda move contra José Carlos Aruera e 

Francisca Pereira de Menezes Aruera.

 A ação foi recebida, fls. 21 e os executados citados, fls. 26.

 Foram empreendidas diversas diligências infrutíferas no intuito de 

localizar bens dos devedores, fls. 28/29, 35/38, 44/50.

 Instada a manifestar-se, a exequente quedou-se inerte, fls. 52, 55, 61, 64, 

65 e 68.

 O processo encontra-se sem impulso processual desde agosto de 2015, 

fls. 52.

 Pelo exposto, diante da falta de interesse da exequente na continuidade 

do feito, deixando-o sem impulso há mais de três anos e, considerando 

que os executados, embora citados, não apresentaram defesa, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, II e III, do CPC.

 Custas se houver, pela exequente.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

 P.R.I.C.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 201996 Nr: 4484-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ANTONIO FRANCISCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 (...) A propósito: Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de 

execução de título judicial. Inexistência de bens de propriedade da 

empresa executada. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria Maior da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da 

empresa executada associada à inexistência de bens capazes de 

satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos 

suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A 

regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no 

art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto 

na sua vertente subjetiva quanto na objetiva . - Salvo em situações 

excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a 

desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de 

finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado 

pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da 

personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial 

(Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela 

inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da 

pessoa jurídica e os de seus sócios. Por fim, nos termos dos artigos 133, 

§ 1º c/c 134, § 3º, ambos do novo CPC, instauro o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o curso do 

processo. Autue-se o incidente em apartado, trasladando-se para ele a 

petição de fls. 66/84 e esta decisão. Citem-se os sócios para que no 

prazo de 15 dias se manifestem e requeiram as provas que entenderem 

cabíveis. Com ou sem a manifestação dos sócios, cls. para deliberação ou 

decisão do incidente. Restando infrutífera a citação, intime-se o exequente 

para que informe novo endereço em cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Observe a Srª Gestora o que determina o art. 134, § 1º do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 164144 Nr: 12084-25.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA UCHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - Companhia de Saneamento da 

Capital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - 

OAB:MT - 9.568-A, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:12769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12084-25.2011

Vistos, etc.

Conforme certificado às fls. 89, a devedora não possui bens passíveis de 

penhora.

Considerando que o feito tramita há mais de sete anos sem a localização 

de bens da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161589 Nr: 9181-17.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ANDRÉ PELLENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Requerida para manifestar-se no prazo de 10( dez) dias, acerca da 

devolução da carta precatória expedida à Comarca de Santarém/PA, sem 

o devido cumprimento, sob a alegação de que não houve o recolhimento 

das custas em sua integralidade (fls.555/581), requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172531 Nr: 7634-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7634-05.2012

Vistos etc...

 Considerando que até a presente data os Executados não foram citados, 

determino a intimação do Exequente para que requeira a citação por edital 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204964 Nr: 6973-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO CORREIA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6973-55.2014

Vistos, etc...

Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, fls. 

100, defiro o pedido de fls. 107/109, e converto a presente ação de busca 

e apreensão em ação de execução, na forma prevista no Livro II, do 

C.P.C., o que faço com fundamento no art. 4º do Decreto-lei nº 911/69, e 

determino que se efetuem as necessárias anotações.

Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue o pagamento 

da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou requeira o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários.

Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, 

se casado for, para conhecimento.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

Não sendo encontrado o executado, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229246 Nr: 5170-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME WALTER DALMAZO, ALINE CRISTINA 

WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Processo nº 5170-03.2015

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 324/325, 

intimando-se pessoalmente o Exequente.

Após, intime-se a executada para que proceda ao pagamento do débito 

remanescente, fls. 324/325, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre 

o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do CPC.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que requeira o que entender de 

direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273408 Nr: 11942-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LUIZ COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 Processo nº 11942-45.2016

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

da Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314225 Nr: 17120-38.2017.811.0015
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURO LUIZ COMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17120-38.2017

Vistos, etc...

Defiro ao Embargante os benefícios da justiça judiciária gratuita.

Se tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando 

seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do 

CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo.

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.

Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010393-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FAVRETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA CRISTINA GONCALVES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias manifestar sobre 

embargos monitórios. Sinop-MT, 30 de maio de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230593 Nr: 5972-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACIELLY RODRIGUES PEREIRA LUCENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane de Castro Moura - 

OAB:18986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 86.844, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim 

de declarar a inexistência do débito, objeto da lide, confirmando a tutela 

antecipada. Ademais, condeno a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido 

pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Por fim, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, de nada for requerido, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias, observando-se o que determina a 

CNGC, com relação às custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150297 Nr: 11421-13.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANI CORDEIRO FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERENTE, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 246 a 258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215835 Nr: 15539-90.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO OLAIR LIMA DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP CENTER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA. - LOJAS MARANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 94 e verso 

foram protocolados no prazo de lei, tendo em vista que foi suspenso 

atendimento externo e prazos processuais no período de 16/04 a 

04/05/2018, conforme Portaria 20/2018-DF, em razão da reforma do 

telhado do Fórum.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214695 Nr: 14707-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA, SANDRA 

SANTOS CAVAZZANI TROMBETA, ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE 

TROMBETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALGISA MARQUES - 

OAB:RS-51.700, ALVACIR ROGÉRIO SANTOS DA ROSA - OAB:OAB/RS 

17.480, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - OAB:RS-56.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 98 a 106 foram 

protocolados no prazo de lei, tendo em vista que foi suspenso atendimento 

externo e prazos processuais no período de 16/04 a 04/05/2018, 

conforme Portaria 20/2018-DF, em razão da reforma do telhado do Fórum.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EXEQUENTE para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214142 Nr: 14286-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 INTIMAÇÃO das PARTES da sentença de fls. 104 a 111: "(...)Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para declarar extinta a obrigação da requerente quanto ao 

pagamento das parcelas de nº. 77 a 99 do contrato de empréstimo firmado 

como banco requerido, confirmando a decisão de antecipação de tutela às 

fls.40/41. Por conseguinte, tendo em vista que o requerido decaiu da maior 

parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento de custas e despesas 

processuais ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada esta em julgado, pagas as custas, autorizo a 

liberação do depósito efetuado em juízo às fls.35/36, em favor do 

requerido. Após, arquivem-se os autos. Traslade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Cód.252927). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169636 Nr: 4678-16.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATIX TECNOLOGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Júnior - OAB:247.319

 (...) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 161, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão na sentença objurgada, já que fundamentada nos 

elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta registrar que o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar eventuais 

contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis erros 

materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição não 

merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar o conteúdo da decisão. Neste aspecto, insta salientar que a 

sentença reconheceu que a requerente sucumbiu em menor parte, de 

forma que distribuiu a verba sucumbencial proporcionalmente entre as 

partes. Dessa forma, a insurgência do requerente quanto à forma de 

divisão do ônus da sucumbência foi manifestada pela via processual 

inadequada, uma vez que não houve omissão na sentença recorrida. 

Destarte, não compete a este juízo reanalisar caso já sentenciado, ou 

modificar a sentença já proferida, utilizando de outro posicionamento, eis 

que, para esta finalidade, deve a parte socorrer-se do recurso adequado. 

(...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, 

por não haver qualquer omissão a ser sanada na sentença de fls. 

133/141, que permanece na integra, tal como foi lançada. Intimem-se. 

Sinop/MT, 29 de maio de 2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258719 Nr: 2928-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDEMAR JOSE WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA 

MUTUM - SICREDI MUTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Código nº 258719Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Oldemar 

José Werlang em face de Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum, 

alegando ser legítimo possuidor do bem imóvel penhorado nos autos da 

ação de execução nº 531-09.2006.811.0030 – Cód. 12455, em trâmite pela 

Comarca de Nobres/MT, cuja Carta Precatória foi enviada a este Juízo a 

fim de proceder a avaliação e praceamento do bem penhorado (Cód. 

111701).A inicial foi recebida às fls. 185/186, sendo concedido o efeito 

suspensivo aos autos principais, com relação ao bem imóvel embargado.A 

embargada apresentou contestação às fls. 189/221. Intimado, o 

embargante se manifestou às fls. 223/224.DECIDO:Verifico que o bem 

imóvel que é objeto dos presentes embargos de terceiro foi indicado à 

penhora pela parte exequente, nos autos da ação de execução nº 

531-09.2006.811.0030 – Cód. 12455, em trâmite pela Comarca de 

Nobres/MT. Ademais, o termo de penhora de fls. 57 foi lavrado naquela 

Comarca.A Carta Precatória foi encaminhada a este Juízo para proceder à 

avaliação e praceamento do referido bem imóvel (Cód. 111701 – em 

apenso).Desse modo, a competência para o processamento dos 

embargos de terceiro é do Juízo Deprecante. Vejamos:“Art. 676. Os 

embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a 

constrição e autuados em apartado.Parágrafo único. Nos casos de ato de 

constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo 

deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se 

já devolvida a carta.”Ademais, em se tratando de incompetência absoluta, 

deve ser declarada em qualquer tempo, podendo ser reconhecida de 

ofício, nos termos do artigo 64, §1º, do CPC.Posto isso, DECLINO da 

competência para processar e julgar os presentes embargos de terceiro 

em favor do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, para ser 

apensado aos autos nº 531-09.2006.811.0030 – Cód. 12455, 

determinando a remessa dos autos ao Juízo competente, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.Intime-se. Sinop/MT, 29 de maio de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229915 Nr: 5551-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA BARBOZA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITY KELLI DE SOUZA ROSAS, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

tornando definitiva a decisão de fls.55/56, bem como condeno a requerida 

a restituir à requerente os bens descritos às fls.44/46, caso não tenham 

sido restituídos.Por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em 

julgado, paga as custas, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111701 Nr: 4040-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFONSO PAULINO RENGER, VANIR 

PROVENSI ROGERI, GELCIMINA ROGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, JULIANE BREDA - OAB:18008-MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Código nº 111701

Tendo em vista que a suspensão concedida nos autos dos embargos de 

terceiro se refere apenas ao bem imóvel objeto da matrícula nº 7.319 do 

CRI de Sinop/MT (Cód. 258719) e que a Carta Precatória foi remetida a 

este Juízo também para a realização do leilão do bem descrito às fls. 34, o 

feito deve prosseguir com relação ao bem.

Assim, ante o lapso temporal, proceda-se nova avaliação do bem.

 Após, designem-se novas datas para a realização de leilão judicial, 

conforme determinado anteriormente (fls. 114).
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 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236146 Nr: 9515-12.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO - ESPÓLIO, MARCIO 

IGNACIO PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO AJALA XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para condenar o requerido ao pagamento de aluguel mensal, no importe de 

R$1.000,00 (um mil reais), a partir de 30/08/2011 até a data da 

desocupação do imóvel, a qual será apurada em liquidação de sentença. 

Consigno que referida importância deverá ser corrigida monetariamente 

pelo INPC, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o 

vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 397 do CC).Por 

fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado, ENCAMINHE-SE 

CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA AO JUÍZO DO INVENTÁRIO 

(CODIGO237347). Após,pagas as custas, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 71408 Nr: 145-24.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA, CLEVERSON DE 

FIGUEIREDO PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8224A, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, JEAN 

LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 428 a 431 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EXECUTADA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170381 Nr: 5417-86.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDENBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., 

DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 

7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 219, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC.Ademais, verifico que assiste razão a embargante, tendo em vista 

que, citada dos autos (fls. 139-v), apresentou contestação (fls. 151/166), 

a qual foi impugnada pelos requerentes (fls. 175/180). Em contestação, a 

embargante alegou a preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de 

atribuição ao valor da causa quando do ajuizamento da ação pelos 

embargados. A preliminar foi acolhida às fls. 186/187, sendo corrigido o 

valor da causa.Além disso, a embargante protocolou impugnação à 

gratuidade da justiça concedida aos embargados (Cód. 178650), a qual foi 

acolhida, revogando o benefício, os honorários advocatícios não foram 

fixados em razão do não cabimento na espécie. Com isso, foi determinada 

intimação dos embargados para recolherem as custas processuais, os 

quais, intimados, requereram o pagamento ao final do processo (fls. 

190/192), sendo o pedido inferido (fls. 199). No entanto, em razão do não 

recolhimento das custas e taxa judiciárias, o feito foi extinto, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição.Assim, 

a extinção do processo ocorreu quando a embargante já havia contestado 

a ação, e em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à ação deve arcar com os honorários advocatícios. (...)Posto isso, 

sanando a omissão, “condeno os requerentes ao pagamento dos 

honorários advocatícios ao patrono da requerida DM Coelho Agromercantil 

Ltda, que fixo em 10% sobre o valor da causa atribuído às fls. 185/187”, 

devendo a presente decisão integrar a sentença de fls. 209/210. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221336 Nr: 489-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, confirmando 

a antecipação da tutela (fls.56/57); bem como para condenar a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ).Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177710 Nr: 13538-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDENBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 69, nos termos do artigo 1.023 do CPC.Ademais, 

verifico que assiste razão a embargante, tendo em vista que, intimada do 

recebimento dos embargos à execução (fls. 24/25), apresentou 

impugnação (fls. 44/54).Outrossim, verifico que o benefício da justiça 

gratuita concedida aos embargados foi revogado (fls. 34/36), sendo 

determinada a intimação para recolher as custas processuais e taxa 

judiciárias, no prazo de 30 (trinta) dias. Os embargos pugnaram pelo 

pagamento ao final do processo (fls. 40/42), cujo pedido foi indeferido (fls. 

55).No entanto, em razão do não recolhimento das custas processuais, o 

feito foi extinto, sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento 

da distribuição (fls. 60/61).Assim, a extinção dos embargos ocorreu 

quando a embargante já havia impugnado, sendo patente a característica 

contenciosa, da embargada/embargante, em resistir a pretensão do 

embargante. (...).Posto isso, sanando a omissão, “condeno os 
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embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da 

embargada, que fixo em 10% sobre o valor da causa atribuído às fls. 16”, 

devendo a presente decisão integrar a sentença de fls. 60/61.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 241493 Nr: 12950-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DAHMER JUNIOR, SILVANA ANTONIA 

RIBEIRO DAHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para que seja 

efetuada a retificação do assento de nascimento do requerente, devendo 

constar o nome da sua genitora como “Silvana Antonia Ribeiro Dahmer” 

.Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil da Comarca de Itaituba, no Município de Novo 

Progresso/PA, nos termos do §9º, do artigo 109, da Lei 6.015/1973. Sem 

custas, eis que concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se e Notifique-se o M.P.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157788 Nr: 4930-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DE OLIVEIRA - ME, JHONNY RIGOBELLI DA 

SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZIL QUÍMICA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 

9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

GUILHERME DE BASSI - OAB:OAB/PR 58.777, LARISSA REGIANA DA 

SILVA VARGAS HILÁRIO - OAB:OAB/PR 60.937

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento da sentença de fls. 758/759, uma vez que intempestiva. 

Indefiro o pedido do exequente de condenação da executada em litigância 

de má-fé, ante a ausência de comprovação de abuso do direito pela 

executada e das hipóteses previstas nos artigo 536, §3º do CPC. 

Cumpra-se a decisão de fls. 755. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225968 Nr: 3342-69.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDIMARA ÉRICA MATTEI PREILIPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AZEVEDO 

KAIRALLA - OAB:143.415 OAB/SP

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 26).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 29 de maio de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221799 Nr: 765-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA GUIA CONSTRUÇÕES LTDA, IVAN AIMI, 

LISETE BRAUN AIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS 

- OAB:7429/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, para 

CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC/2015), 

condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$177.672,49 

(cento e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e 

nove centavos), decorrente da Cédula de Crédito Industrial de nº 

363.403.434, valor que deverá ser acrescido dos encargos devidos até a 

data do pagamento.Por fim, condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I 

a IV, do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159611 Nr: 6920-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TED PERALTA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre extrato 

de fl. 64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113857 Nr: 13161-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT 3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Intimação das partes, a fim de que se manifestem nos autos sobre o 

cálculo apresentado pelo Contador Judicial à fl. 195, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme decisão proferida à fl. 192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247515 Nr: 16821-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome 

dos executados PEDRO COCATTO FILHO – CPF nº 488.931.539-04 e 

MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO – CPF nº 673.214.709-97, até o limite 

do crédito exequendo (R$ 42.145,83 – quarenta e dois mil cento e 

quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC.Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 
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indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.Não sendo 

encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) 

dias.Outrossim, diante dos endereços do executado Josemar Cocatto 

descritos às fls. 58, cumpra-se a decisão de fls. 20/21.Intime-se.Sinop/MT, 

29/05/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 (...).Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora 

de ativos financeiros (fls. 198/200) em nome do executado LUCAS 

ZANDONADI QUIROGA – CPF nº 019.881.771-11, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 144.655,79 – cento e quarenta e quatro mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC.Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.Não sendo encontrados 

numerários para penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos de fls. 198/200.Intime-se.Sinop/MT, 29/05/2018GIOVANA 

PASQUAL DE MELLOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229914 Nr: 5553-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA, JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALFREDO PARAÍBA, MAPFRE - VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beliza Dias de Farias Coelho - 

OAB:20.102/A, RITA DE CÁSSIA XAVIER - OAB:14.868-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

- 16.691/A

 (...)Da alegação de inépcia da inicial(...)não merece prosperar(...)Fixo os 

seguintes pontos controvertidos: 1- quem deu causa ao acidente narrado 

nos autos; 2- se a invalidez dos requerentes decorreu do acidente; 3- se 

a invalidez é permanente ou temporária, total ou parcial e a sua extensão; 

4- se há dano material (dano emergente e lucros cessantes) e seu 

montante; 5- se é devida a pensão vitalícia; 6- se há dano moral e seu 

montante; 4- se há má-fé dos requerentes.As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC)

(...)Indefiro o pedido de exibição de documentos ,formulado pelo requerido 

às fls. 221/223(...)Defiro o pedido de prova do requerido e da denunciada 

à lide(...)Defiro a produção de prova pericial, bem como de prova 

oral(...)Nomeio perito judicial o Dr. Marcos Fernandes da Rosa, médico 

ortopedista(...)Intimem-se as partes a apresentarem quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o 

expert para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em seguida, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a 

proposta, em 05 (cinco) dias. Se não houver impugnação ao valor dos 

honorários, intime-se a denunciada a lide para depositar o valor integral 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.Feito o depósito, 

intime-se o perito para que indique data e horário para o início dos 

trabalhos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, devendo a 

secretaria intimar as partes para acompanharem a prova. Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para a apresentação do laudo.Vindo aos autos o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229914 Nr: 5553-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA, JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALFREDO PARAÍBA, MAPFRE - VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beliza Dias de Farias Coelho - 

OAB:20.102/A, RITA DE CÁSSIA XAVIER - OAB:14.868-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

- 16.691/A

 Verifico que o requerido foi intimado da decisão de fls. 209/210, em 

10/08/2017, bem como que o recurso de Agravo de Instrumento interposto 

(nº 1009046-23.2017.8.11.0000), foi desprovido (fls. 234/238). Assim, 

defiro o pedido de penhora de ativos financeiros, a fim de dar eficácia à 

decisão que fixou pensão mensal e diante do que estabelece o artigo 297, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desse modo, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome 

do requerido JEAN ALFREDO PARÁIBA, CPF nº 838.802.081-15, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 26.522,10 – vinte e seis mil, quinhentos e 

vinte e dois reais e dez centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Sinop/MT, 29/05/2018

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165090 Nr: 23-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIELMA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

advogado da AUTORA para em cinco dias informar o número do banco 

para o qual deve ser transferido o valor constante nos autos.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260659 Nr: 4114-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHVA, FAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834/O - MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 Certifico, para os efeitos de direito, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o feito 
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ao setor de expedição de documentos com a finalidade de proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, para manifestar-se nos 

autos acerca da petição e documentos juntada às fls. 102/116, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170945 Nr: 6039-68.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNRPDS, ERV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO – AUDIÊNCIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 6039-68.2012.811.0015 - CÓDIGO 170945

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ABIZAEL PEREIRA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: G. N. R. P. da S. e ESTHER RICALDES VITAL

INTIMANDO(A, S): ESTHER RICALDES VITAL, brasileira, solteira, do lar, 

RG:001475471 SSP/MS, CPF: 506.909.811-04, que se encontra em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para comparecer à audiência de Instrução e 

Julgamento designada, a realizar-se no dia 12 de julho de 2018, às 

13h30min, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, bem como para 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

despacho a seguir transcrito.

Vistos em correição permanente.1. O processo está em ordem 2. 

Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da 

relação jurídica processual, bem como as condições da ação, declaro o 

processo saneado. 2.1. Defiro a produção de prova testemunhal, bem 

como o depoimento pessoal da parte autora e do(s) réu(s). 2.2. Eventual 

necessidade da produção de prova pericial será deliberada em audiência. 

3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de julho de 

2018, às 13h30min. 4. São questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória: a) Abizael Pereira da Silva foi induzido em erro no 

reconhecimento da paternidade; b) Abizael Pereira da Silva é ou não o pai 

biológico do menor Gabriel Nícolas Ricaldes Pereira da Silva; c) a 

existência ou não de vínculo socioafetivo entre Abizael Pereira da Silva e 

Gabriel Nícolas Ricaldes Pereira da Silva. 4.1. Ônus da prova em 

conformidade com art. 373, caput e incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. 5. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam em 

audiência. 5.1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, a 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.5.2. 

Intime-se a parte autora por edital. 6. Notifique-se a Defensoria Pública e o 

Ministério Público. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREIR ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005118-82.2018.8.11.0015 AUTOR: 

AUREIR ALVES DE BRITO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Diante do PETITÓRIO de ID. 13444820, o qual o 

REQUERENTE “requer que seja determinado ao oficial de justiça que 

proceda com a notificação do Hospital Santo Antônio para prestar o 

serviço necessário à realização da cirurgia que o autor necessita”, bem 

como do ORÇAMENTO ELEITO de ID. Num. 13444943 - Pág. 1 que aduz “a 

cirurgia será realizada no Hospital Santo Antônio de Sinop – MT, 

precisamos que seja notificado o Hospital para que o Hospital aceite o 

paciente, para o Hospital ter uma garantia de recebimento”; II – Assim, 

DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop 

– Hospital Santo Antônio e o Médico Dr. Romeu Rotta, para que realize o 

procedimento de “TRATAMENTO DE FRATURA DE ACETÁBULO 

ESQUERDO”, ressaltando que, APÓS a prestação do serviço, cabe ao 

TERCEIRO PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do procedimento e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. 

Obviamente, considera-se como balizador, os orçamentos previamente 

apresentados nos autos (ID. Num. 13444943 - Pág. 1), mas também há 

ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da 

efetivação do(s) serviço(s). III – CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 12522736; 

IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1002281-88.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 500.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ENQUADRAMENTO, 

REINTEGRAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JORGE ITIRO USSUI Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Id. 12710119, no prazo legal. Processo: 

1002281-88.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 500.000,00; 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, 

30 de maio de 2018 Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUAA 

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

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 DESPACHO Processo: 
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1000493-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE DA SILVA ARAUJO 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. I - DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 13 de setembro de 

2018, às 09h30min; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; III - 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; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - MT16687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002996-67.2016.8.11.0015. REQUERENTE: REINALDO DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO Vistos etc. I - 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 13 de 

setembro de 2018, às 10h00min; II - INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; III - 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; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010776-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATENOBSON ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010776-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO COLOMBO 

REQUERIDO: AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP, ATENOBSON ALVES DOS 

SANTOS Vistos etc. I - DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 20 de setembro de 2018, às 08h30min; II - 

INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; III - 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; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO DIAGALO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERIANE PATRICIA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001278-35.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIZ APARECIDO DIAGALO 

EXECUTADO: NERIANE PATRICIA DE CAMARGO Vistos, etc. I - 

Considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, 

considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas de citação da 

executada, conforme Id. 5019370 e 10443023; II – À vista disso, CITE-SE a 

executada VIA TELEFONE, no número indicado pelo exequente em Id. 

12913406, nos termos da decisão proferida em Id. 4594715; III – Restando 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o exequente a fim de que, no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Expeça-se o 

necessário. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002423-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARICENE BOSCOLI DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002423-58.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARICENE BOSCOLI DIAS 

EXECUTADO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos, 

etc. I - INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004411-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO HF LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLON BRUNO DE MORAES (EXECUTADO)

HAUBERT & HAUBERT LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004411-17.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MERCADO HF LTDA - ME 

EXECUTADO: RAYLON BRUNO DE MORAES, HAUBERT & HAUBERT LTDA 

Vistos, etc. I – Considerando que a parte exequente apresentou o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, sendo ainda conferido e 

carimbado pela Srª Gestora, consoante Id. 13173882, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANE MURILHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002005-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: TAIANE MURILHO DOS SANTOS Vistos, etc. I – 

Considerando que a parte exequente apresentou o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, sendo ainda conferido e carimbado pela 

Srª Gestora, consoante Id. 12268398, CITE-SE a parte devedora, bem 

como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo 

Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; III - 

Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 

9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos termos do 

inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da 

execução; V - Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as 

partes para comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as 

advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; VI - 

Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente 

a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da 

lei 9.099/95). Serve a presente como Mandado/Ofício/Carta 

Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005491-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FANUEL ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005491-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO FANUEL ROSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que o autor narra na inicial que 

pretende discutir a fatura lançada pela requerida em razão de 

recuperação de consumo de 1.263 kw/h, no valor de R$ 1.206,00 (um mil 

duzentos e seis reais), contudo, a fatura juntada aos autosdiverge dos 

dados narrados na inicial, razão pela qual determino que o autor EMENDE 

A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade 

apontada. Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011899-69.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Considerando que o 

exequente já teve seu crédito adimplido através do alvará eletrônico sob o 

n. 342865-6 / 2017, determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011441-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011441-86.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SONIA REGINA GONCALVES 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

INTIME-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

quanto a certidão de Mov. 5778786, requerendo o que entenderem de 

direito acerca do valor REMANESCENTE constante na conta única, sob 

pena de arquivamento dos autos no estado em que se encontra. Após, de 

tudo CERTIFICADO, volte-me os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010266-62.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE GUERREIRO CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MEDEIROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010266-62.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: LEONICE GUERREIRO CAMPOS 

EXECUTADO: EMERSON MEDEIROS DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 

proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em contas bancárias da executada (mov. nº 9025087 

). Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 12953077 . EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

dos valores indicados no id nº 9025087 . 2. Outrossim, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Oportunamente, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. Às 

providências. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013715-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR DA LUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013715-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALOIR DA LUS REQUERIDO: 

GILMAR GOMES BENTO Vistos etc. I - DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 20 de setembro de 2018, às 

09h00min; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; III - 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; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLUX IND. E COM. DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIEL FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004648-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

MATOS DOS SANTOS, REINALDO MACIEL DOS SANTOS REQUERIDO: 

ELIEL FELIX, ELLUX IND. E COM. DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR, onde pugna a requerente pela 

concessão de tutela, ao argumento de que os demandados descumpriram 

o acordo comercial firmado entre as partes. Em análise dos autos verifico 

que o contrato objeto da demanda foi entabulado com a pessoa jurídica, 

contudo, a parte autora incluiu no polo passivo, bem como pugna pelo 

bloqueio de veículo, em relação à pessoa física, sem trazer aos autos 

cópia de comprovante cadastral da empresa, que demonstre ser a pessoa 

jurídica de responsabilidade ilimitada. Assim, determino que a reclamante 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade 

apontada. Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012327-85.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012327-85.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: J D MOLAS E FREIOS LTDA - 

ME EXECUTADO: NELSON ALVES DE SOUZA Vistos etc. I - Considerando 

a expedição de CERTIDÃO de DÍVIDA em Id. 12336924, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar no feito e requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001805-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001805-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FELLIPE MAKARI MANFRIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. I – Em detida análise dos 

autos, verifico que a audiência designada para cumprimento do ato 

deprecado foi agendada para o dia 31 de maio de 2018 (feriado), sendo 

assim, RETIFICO o despacho de Id. 12167974 e DESIGNO AUDIÊNCIA para 

o dia 20 de setembro de 2018 às 9h30min; II - COMUNIQUE-SE o juízo 

deprecante de todos os andamentos relativos a presente carta precatória; 

III - EXPEÇA-SE o necessário, INTIMANDO-SE a testemunha/autor do 

fato/vítima, nos exatos termos da presente missiva. Às providências. 

SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006878-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALANIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006878-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SALANIR DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos etc. I – INTIME-SE a requerente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração opostos em Id. 

11913102; II – Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011358-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ DIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JACIR DALABARBA (EXECUTADO)

EQUIPECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011358-41.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: LEONARDO LUIZ DIEL 

EXECUTADO: EQUIPECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA - 

ME, GERALDO JACIR DALABARBA Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, confira profícuo prosseguimento ao 

feito executivo, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena 

de preclusão; II – Após, CERTIFIQUE-SE quanto ao eventual decurso de 

prazo e façam-me os autos concluso para ulteriores deliberações. Às 

providências. Cumpra-se. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012144-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO RICARDO GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012144-17.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ELIANE DE OLIVEIRA 

FERNANDES GEMELLI EXECUTADO: ERICO RICARDO GALVAO Vistos, 

etc. I – Previamente à análise do postulado de Id. 11277390, INTIME-SE a 

exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo 

devidamente atualizado referente ao débito exequendo, uma vez que a 

última atualização ocorreu há mais de 02 (dois) anos (Id. 2158124); II – 

Após, concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005619-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAS JULIO PASIN (REQUERIDO)

MERCADO PERDIGÃO (REQUERIDO)

ROSANE MARIA BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005619-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SANTA MENDES RIBEIRO 

REQUERIDO: MERCADO PERDIGÃO, ROSANE MARIA BISPO, SINVAS 

JULIO PASIN Vistos, etc. I - Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem 

como, intime-se o reclamante, para comparecimento na audiência de 

conciliação a ser designada de acordo com a pauta deste Juízo, 

INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; II - Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95); III - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013098-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TOMELIN BOGO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SGAVIOLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013098-29.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDRE TOMELIN BOGO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: DANILO SGAVIOLI COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - ME Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste quanto à certidão de Id. 12535837, requerendo, 

ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, 

CERTIFIQUE-SE quanto ao eventual decurso de prazo e façam-me os 

autos concluso para ulteriores deliberações. Às providências. Cumpra-se. 

SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013211-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON GARCIA (EXECUTADO)

 

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, quanto ao retorno da carta precatória juntado 

nos autos. Quarta-feira, 30 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-31.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Processo n. 

8010173-31.2014.8.11.0015 Promovente(s) Nome: JOANETHO BARRETO 

ARAUJO Endereço: Rua AVENCAS, 683, JARDIM BOTANICO, SINOP - MT - 

CEP: 78556-073 Promovido(s) Nome: IVANILDO R VIEIRA Endereço: 

Rodovia BR 163, S/N, KM 832, TREVO DE JUARA, CAMPING CLUB, SINOP 

- MT - CEP: 49129-999 Tipo de Ação [OBRIGAÇÕES, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 

20.351,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop O presente mandado, 

extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), de que foi autorizada 

a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações, a qual foi efetivada por meio de penhora on-line, via Bacenjud, 

conforme recibo de protocolamento de bloqueio de valores, cuja cópia 

segue anexo. Outrossim, fica Vossa Senhoria, devidamente intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer Impugnação, tudo em 

conformidade com a decisão em anexo. Quarta-feira, 23 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008244-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDE JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STARFER METALURGICA E SERRALHERIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008244-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIDE JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: STARFER METALURGICA E SERRALHERIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Acolho o pedido autoral, razão que DECIDO: I - SUSPENDE-SE o feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o aludido prazo, o 

AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013322-98.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013322-98.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SEBASTIAO FERREIRA MOURA 

EXECUTADO: SEBASTIAO ALVES CAMPOS Vistos, etc. I - Em atenção 

aos cálculos apresentados nos autos, e visando estancar a discussão 

inerente ao valor que a presente execução alcança, DETERMINO a 

REMESSA dos autos ao Contador Judicial, para que elabore planilha de 

débito atualizada, com fito de auferir o real valor exequendo; II - Com o 

aporte do cálculo judicial, DÊ-SE vista às partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, se manifestem, sob pena de PRECLUSÃO; III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PATRICIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002374-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECI PATRICIO PEDROSO 

REQUERIDO: OVIDIO ILTOL ARALDI Vistos, etc. DEFIRO o pedido de 

dilação de prazo (Id. 10772250), porquanto determino: I – SUSPENDA-SE o 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que o autor diligencie acerca da 

existência de bens em nome do executado; II - Ultrapassado o aludido 

prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito 

para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena 

de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012591-39.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

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: 

8012591-39.2014.8.11.0015. REQUERENTE: DAVANILDO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovantes de mov. n.º 3210164 e 3080175 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (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: 

1002391-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO MOREIRA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13138538 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002729-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO RODRIGUES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12230682 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006908-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006908-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, 

etc. 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do montante 

incontroverso, depositado nos autos em mov. Id nº 13035072, 

PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte exequente. 2. 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, se manifestando sobre o 

saldo REMANESCENTE de Mov. 13042290, sob pena de ter o montante da 

condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004459-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL LOPES MARQUES 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13060836 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012494-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13208532 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE BANDEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 603 de 692



conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013792-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

discorrendo que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não 

apresentou DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC 

o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida quedou-se revel, 

não apontando justificativa para aludida restrição. Assim, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, 

destaque-se que “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

parte autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008789-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. 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. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 344, CPC, uma vez que devidamente citada, não ofertou 

contestação no prazo hábil, consoante Enunciado nº 04 da Turma 

Recursal do TJMT A parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos 

de seu direito, conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR as partes Requeridas, a pagarem à parte 

Requerente a importância original total de R$ 2.529,37 (dois mil, quinhentos 

e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizado pelo 

INPC a partir dos respectivos vencimentos dos cheques e com a 

incidência de juros legais, a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada, uma vez que a sentença embargada é extremamente clara em 

condenar a parte Embargante no pagamento de danos morais uma vez 

que o caso trata-se de dano moral in re ipsa, posto que a própria parte 

Embargante não fez prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte Embargada. Desta forma, pretende, em 

verdade a parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o 

que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não 

existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou 

contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada. Certifique-se quanto a tempestividade 

da interposição do Recurso Inominado, após retornem os autos conclusos 

para as deliberações necessárias, em localizador próprio. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CUSTODIA ADELAIDE MARQUES CHAGAS (REQUERENTE)

JOSE CID DE MENDONCA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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, os Reclamantes ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face da SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 

DE OBRA DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA SINFRA/MT 

objetivando a reparação por supostos danos ocorridos em rodovia 

estadual, em viagem realizada no dia 30/06/2017. Apesar de constar na 

inicial a SINFRA como parte Requerida, no PJE foi cadastrado o Estado de 

Mato Grosso e este apresentou sua defesa nos autos. A manifestação do 

Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Estadual, ainda que 

realizada de maneira intempestiva, supre a necessidade de 

“regularização” do polo passivo, considerando-se, sobretudo, os 

princípios da celeridade e economia processual norteadores do Juizado 

Especial Cível. A ausência na audiência de conciliação induz a decretação 

de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A ocorrência da 

revelia por sua vez, reputa como verdadeiros os fatos declinados pela 

parte autora, salvo se do contrário resultar a convicção do juiz, dicção 

estabelecida pelo caput do referido artigo. "In casu", caberia ao 

demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Inobstante, a parte Autora não se desincumbiu de seu 

ônus probatório, eis que não apresentou nos autos qualquer prova do 

nexo causal entre os danos apresentados e o suposto defeito na pista de 

rolamento. Aliás, a parte autora sequer demonstrou a existência dos 

buracos que teriam ocasionado os danos nos pneus do veículo. Nesse 

sentido, transcrevo: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE 

MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO DEMONSTRA A 

EXISTÊNCIA DE BURACO NA PISTA COMO CAUSA DO ACIDENTE. 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO 

NCPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006123509, 
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Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 28/06/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006123509 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de 

Julgamento: 28/06/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2016)” “Acidente de veículo. 

Ação de reparação de danos materiais e morais. Usuário que pretende 

responsabilizar a Ecovias pelo acidente, em razão da falta de manutenção 

da pista. Falta de prova do acúmulo da água, ou da existência de buracos 

na pista ao tempo do acidente, defeitos identificados pelo Autor como 

causa exclusiva do acidente. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10000753420148260001 SP 

1000075-34.2014.8.26.0001, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 

28/01/2016, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/01/2016)” Logo, não há como acolher o pleito indenizatório, uma vez 

que não restou comprovado fato constitutivo de direito dos autores. "Ex 

Positis", JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e por 

consectário, 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: 8012069-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILO LIBERATO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (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)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À PENHORA oposta por 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO em face da penhora on line efetivada no id nº 12024151. Aduziu a 

parte Impugnante que não concorda com o valor constrito de R$ 24.449,67 

(vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e 

sete centavos); bem como apresentou memória de cálculo aduzindo que o 

valor correto seria de R$ 23.273,09 (vinte e três mil duzentos e setenta e 

três reais e nove centavos); apurando-se uma diferença de R$ 1.176,58 

(um mil e setento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). 

Oportunizado o contraditório a parte Impugnada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte Impugnante e postulou pelo 

levantamento dos valores penhorados. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES à IMPUGNAÇÃO À PENHORA, determinando a) expedição 

de ALVARÁ, em favor da parte Executada, UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no valor de R$ 

1.176,58 (um mil e setento e setenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos); b) expedição de ALVARÁ, do saldo remanescente, à parte 

Exequente, AQUILO LIBERATO RAUBER, conforme dados bancários 

informados no id nº 12165109; c) efetivada as transferências bancárias 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011592-52.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GEOVANI ELLER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. I - O despacho de mov. 4577650, deferiu o pedido da parte 

Exequente e alertou para o arquivamento do feito em caso de inércia; II - A 

resposta do ofício encaminhado à Receita Federal, revelou que a parte 

Executada não declarou bens passíveis de penhora. Tal fato, aliado à 

inércia da parte Exequente, desagua no ARQUIVAMENTO do feito; III - 

Corrija-se a representação processual, conforme requerido em id. 

12600592, observando-se que a peticionária é advogada do Exequente e 

não da parte Executada. Concomitantemente, ARQUIVE-SE; Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013062-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DORLI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DE SOUZA CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

MARCIO DORLI DE AZEVEDO, em face de ATAIDE DE SOUZA CORREIA, 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do 

título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do 

título para pagamento (Resp. 1.556.834). Regularize-se a representação 

processual, conforme postulado em mov. id. 2624650; Nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 
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custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. Ressai 

dos autos que as partes Requerentes aduzem terem pago em duplicidade 

a passagem aérea de localizador ODTMNG; aduzem que o primeiro 

Requerente, JOAO PAULO FANHANI ALVES, efetuou a compra em seu 

cartão de crédito (ids nº 11360395 e 11360403); porém, no momento do 

chekin ao segundo Requerente, JOAO BATISTA ALVES, foi solicitado o 

pagamento integral da passagem. Por seu turno a parte Requerida aduz 

que referido procedimento tratava-se de medida de segurança, bem como 

houve o estorno dos valores pagos pelo primeiro requerente. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Preliminarmente no que tange à INÉPCIA da INICIAL 

referida preliminar é afastada, conforme já explanado no id nº 13119598 e 

comprovado nos ids nº 13318362 e 13318359. No mérito a controvérsia 

cingia-se quanto a ocorrência do estorno dos valores pagos através do 

cartão de crédito e ocorrência de danos morais. Em relação ao primeiro, 

cumpre consignar que não há nos autos, ônus que incumbia à parte 

Requerida nos termos do art. 373, II, CPC qualquer indícios de que, no ato 

da compra, as partes Requerentes foram comunicadas durante ou até 

mesmo após a compra, de que seria necesário o pagamento do valor 

integral da passagem no momento do embarque. Ainda, incumbia à parte 

Requerida trazer aos autos prova de que solicitou à administradora do 

cartão de crédito o estorno dos valores. Em não ocorrendo quaisquer 

destas provas é devida a restituição do valor pago, qual seja, R$ 1.078,33 

(um mil e setenta e oito reais e trinta e três centavos). Contudo, tal 

restituição deverá ocorrer na forma simples. A repetição em dobro, nos 

termos do art. 42, parágrafo único, CDC é adjetivada pelo dolo, pela má-fé 

do credor; porém, ao que se verifica, a nova cobrança sofrida pelas 

partes Requerentes decorreu da falha na prestação do serviço, falta de 

organização e de comunicação não apenas com seus consumidores, mas 

entre seus departamentos. Por fim, quanto ao pedido de dano moral este 

deve ser analisado conforme o caso concreto. Na presente situação, por 

ocasião as partes Requerentes dispunham do numerário exigido para 

fazer o pronto pagamento da passagem aérea e permitir ao segundo 

Requerente concluir sua viagem; porém, isto não retira dos fatos o caráter 

de notável falha na prestação de um serviço que, dada a situação 

concreta, atingiu, sobretudo ao segundo Requerente, ofensa imaterial. 

Consta nos autos que este retornava sozinho e deparando-se com tal 

situação necessitou socorrer-se junto ao primeiro Requerente, seu filho, 

para providenciar tais valores; criando-se assim incerteza tanto para o 

primeiro quanto para o segundo. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ambos os 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, a 

importância de R$ 1.078,33 (um mil e setenta e oito reais e trinta e três 

centavos), devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 

07.12.2017 e incidências de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

data da citação; bem como a pagar a importância total de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012329-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROZALINO MARTINELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

proposta por FRANCISCO PESSOA BRITO - ME, em face de JOSE 

ROZALINO MARTINELLI, objetivando o recebimento do débito representado 

pelo cheque incluso nos autos (mov. 01). Observa-se que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não apresentou defesa 

no prazo legal, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte Requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não apresentou resposta mesmo 

após ser intimado da audiência de conciliação, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final 

do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do 

pedido, pois se trata de presunção relativa. É entendimento pacífico que 

“os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos 

restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 

159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração a prova documental carreada aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada procedente. Face ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Reclamada a pagar à autora 

a quantia descrita no cheque que embasa a presente ação, qual seja, R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais) corrigida monetariamente a partir do 

respectivo vencimento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde 

a citação válida (artigo 406 do C.C.). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO LEOPOLDINO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAISS ALMEIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro na disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Conheço diretamente da 

matéria discutida “in casu”, a teor do disposto no art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a 

produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de 

outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o 

deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito 

apenas protelatório. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

ação de indenização por danos morais, alegando que adquiriu passagens 

aéreas para viajar referente o trecho de Sinop/MT – Uberaba/MG. Na 

viagem de ida, ao chegar em seu destino final e se dirigir à esteira para 

apanhar seus pertences e aproveitar sua viagem, não encontrou sua 

bagagem. Em razão disso, teve que fazer um Registro de irregularidade de 

Bagagem, sendo que somente no dia 20 de dezembro de 2017, 2 (dois) 

dias após o ocorrido, a Reclamante recebeu sua bagagem. Ato contínuo, 

relata que o voo de regresso, após embarcar, iniciado o voo os 

passageiros foram informados que retornariam ao aeroporto, sendo a 

Autora reacomodada para voo do dia seguinte. Requer então a 

indenização de cunho moral. A conciliação restou infrutífera, conforme se 

depreende da ata de audiência. A reclamada apresentou contestação, 

alegando que não se furtou de indenizar a autora, tendo recuperado as 

bagagens. Por fim, alega a inexistência de dano moral e pugna pela total 

improcedência dos pedidos. DA PRELIMINAR A preliminar de inépcia da 

inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios 

norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme 

disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Inicialmente cumpre analisar a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. 

Indenização - dano moral – extravio de mala em viagem aérea - 

Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - 

Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a 

indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos 

morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de 

constrangimento, aborrecimentos e humilhação decorrentes do extravio de 

mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do 

artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo 

Brasil. (RE nº 172.720/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio) AGRAVO 

REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. EXTRAVIO OU 

PERDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo 

extravio de bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a 

indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. Agravo 

improvido. (Resp. AgRg no Ag 827374 / MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, Julg. 04/09/2008, DJe 23/09/2008) destacamos Assim, 

tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Tratando-se de típica relação de consumo, deve a 

demandada ser objetivamente responsabi l izada ( isto é , 

independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços 

prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de 

seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa. O ônus do consumidor de 

demonstrar o nexo causal entre o fato (utilização dos serviços da 

reclamada) e o serviço defeituoso (extravio da bagagem), a fim de que se 

possa aplicar a responsabilidade objetiva, restou devidamente 

comprovado nos autos, conforme se vê no ticket de bagagem. 

Vislumbra-se, no caso em tela, a caracterização do defeito na prestação 

do serviço que, por conseqüência, causou danos a autora, pois, é 

responsabilidade da empresa zelar pela incolumidade dos passageiros e 

respectivos pertences. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inciso I e II, do 

artigo 14, do CDC). A parte requerida, em sua contestação, sustenta que 

as malas foram recuperadas, sem, contudo, rebater os danos morais que 

resultaram aos autores com o extravio temporário dos pertences. Insta 

salientar que quanto ao cancelamento de voo e realocação em dia 

posterior, a Requerida manteve-se inerte não se desincumbindo de seu 

ônus probatório. Sendo o ônus da prova aplicado a essas hipóteses do 

prestador do serviço, se ele não comprovar suas alegações será 

responsabilizado, como ocorre no presente caso. As impugnações feitas 

pela demandada estão despidas de suporte probatório, ônus que lhe 

incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, CPC. Nesta esteira, tenho 

como presente os requisitos ensejadores da responsabilidade civil 

previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Não restam dúvidas acerca do dano 

moral, pois a reclamante se viu impedida do acesso à sua bagagem que, 

por sinal, se encontravam roupas entre outros objetos pessoais, sem as 

quais não podia seguir sua viagem. Ante a similitude com o caso em 

análise, oportuno carrear a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça de 

nosso Estado: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM 

–APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO 

MORAL E MATERIAL -CONFIGURADO – QUANTUN INDENIZATÓRIO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇAO NECESSÁRIA - 

RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDOS DA EMPRESA 

TRANSPORTADORA – PROVIDO DA PASSAGEIRA PARA ADEQUAR A 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS EM PATAMAR MAIS JUSTO.;. (a) - O 

extravio de bagagem responsabilidade do transportador, rege-se pelas 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o ônus da 

prova. Comprovado o extravio de bagagem, deve a empresa 

transportadora arcar com os prejuízos causados à sua passageira, quer 

os materiais, quer em relação aos danos materiais comprovados pelos 

dissabores passados pela lesada, obrigação de indenizar indiscutível. (b) 

– Comprovado a existência dos danos materiais, estes devem ser pagos 

em face de analise criteriosa da prova constante dos autos . (c) 
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Presentes os danos morais, igualmente deve a parte lesada ser 

compensada. Se o valor arbitrado pelo magistrado é irrisório (R$ 2.000,00) 

e não suficiente para compensar os dissabores, adapta-se o valor para 

patamar mais justo (R$ 6.000,00), dentro dos predicados da razoabilidade 

e da proporcionalidade. (c) – Os danos morais devem ser corrigidos 

desde a data do seu arbitramento e os juros a partir do evento danoso. 

(Ap, 87586/2012, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no DJE 

22/01/2013) destacamos Oportuno anotar que os Tribunais de Justiça de 

nosso país no mesmo sentido vem se posicionado, consoante decisões 

que abaixo colaciono: DANO MORAL. Extravio de bagagem 

Caracterização: É de rigor a condenação de companhia aérea ao 

pagamento de danos morais quando há o extravio de bagagem do 

passageiro. DANO MORAL Fixação que deve servir como repreensão do 

ato ilícito Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade 

Razoabilidade do quantum indenizatório: A fixação de indenização por 

danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no 

princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de 

enriquecimento indevido da parte prejudicada.RECURSOS NÃO 

P R O V I D O S .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 4 2 0 3 6 3 4 2 0 0 8 8 2 6  S P 

9142036-34.2008.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de 

Julgamento: 19/04/2012, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/04/2012, undefined) destacamos Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina e da jurisprudência orienta-se no sentido de 

que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por 

força do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

da prova do prejuízo, quando presentes os pressupostos legais para a 

responsabilidade civil. Assim, não merece guarida a alegação da 

reclamada acerca da comprovação dos danos morais, conforme aresto do 

Superior Tribunal de Justiça: "A responsabilidade civil é objetiva nas 

relações de consumo decorrentes de prestação de serviço, conforme o 

art. 14, do CDC. Diante disso, para sua ocorrência, é necessária a 

demonstração da conduta ilícita e do nexo de causalidade, já que o dano é 

considerado in re ipsa. Assim, provada a negligência do prestador de 

serviço, este deve ser responsabilizado". (REsp. nº 712708, Rel. Min. 

Carlos Alberto Direito , DJ. 28.10.2005 Restando comprovada a falha da 

empresa reclamada na prestação dos seus serviços, referente ao 

extravio de bagagem e, ainda, ao posterior cancelamento de voo, 

imperiosa se torna a condenação ao pagamento de indenização ao 

requerente pelos danos morais suportados em razão dos fatos narrados 

nos autos, pelo que passo à análise do valor da indenização por dano 

moral fixado na sentença. No tocante ao valor da condenação por dano 

moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, sendo estes, extravio de bagagem e cancelamento 

de voo, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para condenar a reclamada a pagar a autora, a quantia R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês, e de correção monetária, pelo INPC, 

ambos contados da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1000934-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(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 RESCISÓRIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

EMERGÊNCIA proposta por SONIA CRISTINA DA SILVA RAMIRES em face 

de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e AM3 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Em sua petição inicial a 

parte Requerente afirma que pactuou contrato para a aquisição de um 

imóvel situado no Jardim Bougainville em 05.08.2014. Após a celebração 

adimpliu com o valor de R$ 25.039,31 (vinte e cinco mil e trinta e nove reais 

e trinta e um centavos) compreendendo à entrada no valor de R$ 3.471,15 

(três mil e quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos) e 36 

(trinta e seis) parcelas referentes ao período de setembro/2014 a 

agosto/2017. Em sua petição inicial a parte Requerente insurge-se contra 

a restituição de apenas 77% (setenta e sete porcento) dos valores pagos; 

por seu turno, as partes Requeridas aduzem que tais percentuais 

encontravam-se previstos no contrato. Em se tratando de relação de 

consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas 

abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo 

aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em 

detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar que o parágrafo 

único da Cláusula 14ª conflita com entendimento pacífico do STJ, 

consistente na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusivado promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Portanto, se 

por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo já adimplido pela parte 

Requerente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela 

única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do 

STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o 

saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido destaca-se: 

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 
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RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 

casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato (Cláusula 13ª, 

§3º), ainda ocorre o perdimento das arras, ou seja, o valor da entrada, na 

importância de R$ 3.471,15 (três mil e quatrocentos e setenta e um reais e 

quinze centavos) e somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 23% 

(vinte e três porcento) sobre o saldo atualizado do valor já quitado à título 

de despesas administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A 

retenção integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente 

hipótese é indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 17ª, o 

contrato pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. E, 

nesta situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 1056704 

/ MA: “Tratando-se de contrato que não prevê direito de arrependimento, 

as arras são confirmatórias”. E destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as parcelas adimplidas entre setembro/2014 a agosto/2017, 

para posteriormente incidir o desconto de 23% (vinte e três porcento) que 

reputa-se razoável considerando o lapso temporal em que a parte 

Requerente manteve-se na posse do imóvel. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes referente ao Lote 

30 da Quadra 05 do Jardim Bougainville e CONDENAR as partes 

Requeridas restituírem em parcela única, solidariamente, o percentual de 

77% (setenta e sete porcento) do valor total adimplido, R$ 19.280,27 

(dezenove mil e duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), após 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas 

parcelas e com incidência de juros legais à partir da última citação das 

parte Requeridas e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-24.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA ROSA (REQUERENTE)

SANDRO JOSE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO VANDERLEI LIBERATTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017599A (ADVOGADO)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando a notícia 

de adimplemento do acordo, certifique-se o trânsito em julgado, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009125-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIS PROCOPIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. Havendo 

notícias de que houve a satisfação integral da obrigação fixada na 

sentença proferida no id nº 11938769, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Certifique-se o trânsito em julgado e após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e cautelas e praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006505-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE SOUZA 28517526856 - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS DANIEL ALENCAR OAB - PR31272 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 COBRANÇA movida por RENATO RODRIGUES DE SOUZA 

28517526856 - ME em face de CONSTRUTORA TRIUNFO S/A na qual aduz 

ser credora da importância original de R$ 8.002,80 (oito mil e dois reais e 

oitenta centavos) referente à revisão e manutenção de um transformador 

e R$ 377,54 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos) referente as despesas de protesto. Ao passo que a parte 

Requerida negou a existência de relação jurídica entre as partes. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A parte 

Requerida compareceu espontaneamente aos autos, motivo pelo qual sua 

citação resta aperfeiçoada nos termos do art. 239,§1º, NCPC. No cerne da 

demanda a controvérsia cinge-se quanto à existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente existência de débito inadimplido. Em que 

pese os argumentos expostos pela parte Requerida, a prova documental 

carreada aos autos é suficientemente hábil a demonstrar a existência de 

contratação e autorização os serviços prestados; isto porque as 

informações contidas nos emails trocados entre as partes contém 
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informações específicas quanto à telefones, endereços de email 

corporativos e a funcionários encarregados. Neste cenário incumbia à 

parte Requerida trazer aos autos prova inequívoca que as pessoas ali 

relacionadas não era seus funcionários. Restando demonstrada a 

existência de relação jurídica entre as partes e ausentes quaisquer 

provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

impõe-se a procedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância original total e R$ 8.002,80 (oito mil 

e dois reais e oitenta centavos) devidamente corrigida pelo INPC e com 

incidência e de juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do 

vencimento; bem como a pagar a importância de R$ 377,54 (trezentos e 

setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) devidamente corrigido 

pelo INPC a partir da data de desembolso e com incidência de juros legais 

a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003919-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003919-59.2017.8.11.0015. AUTOR: SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA RÉU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, na qual postula “seja a 

presente julgada procedente em todos os seus termos, confirmando-se a 

tutela de urgência pleiteada, e obrigando a Requerida a arcar com os 

custos do conserto do veículo segurado, bem como do veículo de terceiro 

envolvido no acidente, ou, caso entenda pela perda total dos veículos, que 

efetue o correspondente pagamento nos termos da apólice”. A apólice do 

seguro encontra-se anexada aos autos no id nº 5785503. Em 

contestação, preliminarmente o requerido alega que o valor atribuído à 

causa de R$ 5.439,93 (cinco quatrocentos e trinta e nove reais e noventa 

e três centavos) não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo 

autor, haja vista que a o valor equivalente aos reparos em seu veículo que 

representam R$ 45.338,87 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito 

reais e oitenta e sete centavos), bem como os reparos a serem efetuados 

no veículo de terceiro no valor de R$ 19.949,35 (dezenove mil, novecentos 

e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), somados representam 

valor superior ao narrado na inicial. A preliminar de Impugnação ao valor 

da causa deve ser acolhida. Verifica-se que, quando o valor é estimado 

exageradamente pela parte, cabe ao Judiciário adequá-lo à realidade e 

compatibilizá-lo com a causa, não apenas quando é extremamente 

elevado, mas também quando irrisório. (...) (STJ REsp 565.880-SP, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, julgado em 6/9/2005). Se o objeto da ação é o 

cumprimento de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder 

à expressão econômica da obrigação, donde é o montante dos custos que 

serão despendidos pelo réu o que melhor retrata o valor da causa. Logo, 

no caso em exame, o valor adequado a ser dado a causa é aquele 

equivalente aos reparos dos veículos, qual seja, R$ 64.833,22 (sessenta e 

quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), 

consoante soma dos orçamentos colacionados aos autos id. 5785530 e 

5785534, porquanto corresponde ao real proveito econômico pretendido, 

valor este que supera o teto do juizado especial, previsto no art. 2 º da Lei 

12.153/2009. Quanto a PRELIMINAR de Incompetência esta merece ser 

acolhida, eis que verificado que a adequação no valor da causa, restará, 

portanto, excedido o valor de alçada. Diante do exposto, ACOLHO as 

PRELIMINARES de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e 

INCOMPETENCIA DO JUÍZO para JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, 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. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 

29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010451-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERNANDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SIRLENE DO SOCORRO AMARANTE FLORES DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BATISTA TEDESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. Ressai 

dos autos que as partes entabularam compra e venda de um imóvel 

consistente no terreno com uma casa ainda em construção; todavia a 

parte Requerida, pelo contrato, comprometeu-se a finalizar o imóvel 

conforme cláusula primeira, parágrafo segundo. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que devidamente citada via mandado (id nº 

11705624), porém não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

11232928). Obrigação da parte Requerida em entregar a construção da 

residência finalizada encontra-se claramente descrito na cláusula primeira, 

parágrafo segundo do contrato entabulado entre as partes (id nº 

9779605). Quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) este não comporta acolhimento, por ausência de comprovação 

do direito do autor. Dentre os recibos juntados aos autos (id nº 9779617), 

comprovando-se apenas o depósito referente à entrada da compra, 

cláusula 2ª, item 1 do contrato; pagamento total de R$ 4.500,00 em 

abril/2017 e as despesas com aluguel de imóvel. Por fim no que tange ao 

dano moral, conforme entendimento jurisprudencial, o mero inadimplemento 

contratual não é hábil, por si só, para ensejar a reparação moral; todavia, 

as violações de direitos da personalidade devem ser analisadas segundo 

o caso em concreto. E, neste norte, verifica-se a ocorrência excepcional 

de dano moral. Isto porque, consonante demonstrado pelos recibos 

anexados com a petição inicial, a parte Requerida dispunha de 30 (trinta) 

dias para finalizar a construção do imóvel; todavia, ante seu 

inadimplemento as partes Requerentes mantiveram-se em situação 

precarária necessitando adimplir com os valores as parcelas assumidas e 

o valor do aluguel e criando uma onerosidade em seu orçamento familiar. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 10346961 e para CONDENAR a parte Requerida a 

pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 611 de 692



Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011671-02.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUANGE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte Requerente manifestou-se pelo adimplemento integral da 

obrigação imposta; portanto, impõe-se a extinção da presente demanda, 

conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, ante a 

notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a BAIXA da 

restrição via RENAJUD de id nº 2276894 quanto ao veículo Fiat/Palio Fire, 

placa ILE 2365. 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. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005813-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 11040456) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 11735913). A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente a importância original total de R$ 1.739,40 (um mil e 

setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência 

de juros legais, a partir da citação e multa contratual fixada em 2%, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA TIEMECHI ROHDE (REQUERENTE)

JACIR ALBERTO ROHDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Ressai dos autos que as partes Requerente adquiriram 

passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – Cascavel/PR, sendo a ida em 

10.11.2017 e o retorno em 15.11.20117; porém, no dia do embarque, o voo 

foi cancelado por necessidade de manutenção (id nº 11471368, p. 08). As 

partes Requerentes aduzem que postularam pela reacomodação em outro 

voo para o dia seguinte, mas receberam a informação de que não havia 

disponibilidade, salvo entrar em contato via 0800 e solicitar o estorno; 

todavia em consulta ao site da parte Requerida conseguiram adquirir 

passagens para o trecho acima, realizando nova compra. Por fim ao 

tentarem embarcar no trecho de volta receberam a informação de que 

este havia sido cancelado, o que ensejou, novamente a aquisição de 

novas passagens. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A tese 

defensiva não prospera. Inicialmente cumpre destacar que, conforme 

jurisprudência pátria, a necessidade de manutenção não programada na 

aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste 

sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Resta claro que a intenção das partes Requerentes era e foi 

de concluir a viagem programada, tanto é que adquiriram novas 

passagens aéreas com a companhia aérea Requerida. Tal situação 

demanda o questionamento, se havia voo disponível para o destino 

solicitado, ainda que fosse em aeroporto de origem distinto; afigura-se 

como falha na prestação do serviço a recusa em proceder com a 

reacomodação em outro voo, sobretudo da mesma companhia aérea em 

descumprimento à Resolução nº 400/2016 da ANAC. Tal fato a existência 

de outro voo hábil a reacomodar as partes Requerentes é comprovado 

pela própria parte Requerida e pelos bilhetes aéreos anexados aos autos. 

Quanto ao cancelamento do trecho subsequente, salvo o print screen 

produzido pela parte Requerida não há qualquer prova hábil a demonstrar 

que as partes Requerente, efetivamente, solicitaram o reembolso das 

passagens aéreas. Para tanto, bastaria a parte Requerida trazer aos 

autos cópia de gravação efetuada ao serviço de atendimento ao 

consumidor ou ainda, declaração firmada pelas partes Requerentes, no 

guichê desta solicitando os estornos dos valores. Ademais, estornos 

estes que não foram comprovados nos autos. Motivo pelo qual, resta 

demonstrada a ocorrência do prejuízo material sofrido pelas partes 

Requerentes; porém, referido prejuízo não é adjetivado pela regra do art. 

42, parágrafo único, CDC, isto pois claramente há ausência de dolo na 

conduta da parte Requerida. Visivelmente não se vislumbra que a parte 

Requerida tivesse ciência que as partes Requerentes tenham adquiridos 

novas passagens na pendência de uma passagem anterior para o mesmo 

trecho. Incumbe frisar que, tal constatação não elide a clara falha na 

prestação de seu serviço, eis que, apesar de existir trecho viável para 

reacomodação, a parte Requerida quedou-se inerte. Neste sentido, resta 

configurada a falha na prestação do serviço da parte Requerida. Neste 

sentido destaca-se o entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS 

CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - 

REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE 
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C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO 

INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO LTDA. Conforme o disposto no 

artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea é parte legítima para figurar no 

polo passivo da ação de indenização e responde solidariamente por falhas 

na prestação dos serviços incluídos no pacote comercializado, tais como 

cancelamento de voo sem a prévia comunicação aos consumidores e 

ausência de assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação 

ao pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada parte Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, a 

importância de R$ 6.525,04 (seis mil e quinhentos e vinte e cinto reais e 

quatro centavos) devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos 

respectivos desembolsos e incidência de juros legais e 1% ao mês a partir 

da citação; bem como a pagar a cada uma das partes Requerentes a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013885-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a existência de 

suspensão no fornecimento de água em decorrência de fatura em aberto 

e se esta foi indevida. Resssai do autos que a parte Requerente aduz que 

teve suspenso o fornecimento de água em sua residência por cerca de 72 

(setenta e duas) horas a partir de 13.08.2017 de forma imotivada; ainda 

afirmou que realizou diversos protocolos, informandos na exordial 

solicitando informações e o reestabelecimento do serviço; ao passo que a 

parte Requerida negou a existência de suspensão, bem como aduziu que 

encaminhou representantes à residência em 15.08.2017 constatando a 

existência de fornecimento de água. Visando corroborar sua tese a parte 

Requerente trouxe aos autos protocolos de atendimento datados de 

13.03.2017, 15.08.2017 e 16.08.2017. Assim, em que pese seus 

argumentos esta não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha 

efetivado reclamação por ausência de água quer seja no dia 13.08.2017 

ou 14.08.2017; logo, de fato, não haveria sobre o que a parte Requerida 

pudesse manifestar em sua defesa. Por outro lado, resta apenas 

constatado o protocolo efetivado em 15.08.2017 ao qual a parte Requerida 

comprova o atendimento e a existência de água no imóvel. Ante a 

ausência de provas a ampararem os argumentos da parte Requerente 

tem-se pelo improvimento da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOURA FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual, após os cálculos efetuados pela contadoria (id nº 10880013), a parte 

Executada adimpliu com os valores (ids nº 11034125 e 11034135) e, por 

fim, havendo concordância da parte Exequente, impõe-se a extinção da 

presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do 

exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a 

expedição do competente ALVARÁ para levantemento dos valores 

depositados (ids nº 11034125 e 11034135) em favor da parte Exequente, 

conforme dados bancários informados no id nº 10646748. 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. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que houve a prolação de sentença em 

06.07.2016 (id nº 3080851), sendo interposto Recurso Inominado que 

resultou, tão somente na majoração do dano moral fixado, elevando-se 

este de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, conforme acórdão de id nº 

3080985. Em 19.06.2016 (id nº 3080968) a parte Executada adimpliu com o 

pagamento do valor original da condenação e, posteriormente adimpliu com 

valor complementar em decorrência da majoração dos valores (id nº 
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3730877). Tendo a parte Exequente postulado pela expedição de 

ALVARÁ para levantamento dos valores incontroverso. Pois bem, é a 

síntese do necessário eis que dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Apesar de não ser assim nomeada a petição de id nº 

4599015 traduz-se em verdadeira IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, motivo pelo qual passo analisa-la como tal. Em que pese os 

argumentos expostos pela parte Exequente, sua irresignação não 

prospera. Havendo dúvida quanto ao valor devido seria necessária a 

abertura de vistas à contadoria para sua apuração; contudo, há 

inequívoco e claro equívoco nos cálculos apresentados pela parte 

Exequente. Conforme memória de cálculo anexada no id nº 3325493 a 

parte Exequente, contrariando a sentença e o acórdão, aplica a incidência 

de juros a partir da data do evento dano, 10.12.2011; quando a sentença 

assim determinou e o v. acórdão confirmou (id nº 3080985), no que tange 

à correção monetária e incidência de juros a partir da data do 

arbitramento: Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que 

tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte 

Reclamante para majorar o valor da condenação dos danos morais ao 

patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, 

inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei 

nº 9.099/95. Insta frisar que a parte Exequente, somente insurge-se 

quanto ao marcos temporais para correção monetária e incidência de juros 

após o retorno dos autos a este Juízo; portanto, restando a matéria 

sedimentada e imutável pela coisa julgada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES à IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para 

EXTINGUIR o presente CUMPRIMENTO de SENTENÇA pelo seu integral 

adimplemento com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, caso ainda não tenha sido, o 

competente ALVARÁ para LEVANTAMENTO dos valores depositados no 

id nº 3080968 e 3730877, conforme informações bancárias prestadas no 

id nº 10279597. Após, arquive-se o presente feito com as baixas e 

cautelas de praxe. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013520-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR FRANCISCA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte Requerente não manifestou oposição quanto ao cumprimento 

voluntário promovido pela parte Requerida quanto ao adimplemento integral 

da obrigação imposta; portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no id nº 10175645 

conforme dados bancários informados no id nº 10259513. 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. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006092-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006092-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VINICIUS BECKMANN VAZ DE 

MIRANDA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. 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. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS 

PAGAS EM CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS proposta por REGINALDO 

PICON FORNAZIER em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. A parte Requerente busca através da presente demanda ver-se 

restituído dos valores pagos após sua desistência do plano de consórcio 

pactuado com a parte Requerida. Sustenta que efetuou a quitação da taxa 

de adesão, mais 01 parcela de um total de 117 (cento e dezesse) prazo 

extremamente longo, bem como de diversas taxas. Inicialmente, o 

interesse de agir é revelado na medida em o requerente requer a 

restituição dos valores ao requerido, justificando o ingresso da presente 

ação judicial, melhor sorte não assiste o reclamado, uma vez que está 

devidamente comprovado nos autos que a parte autora só ajuizou a 

presente ação depois da negativa dos reclamados restituir imediatamente 

o valor. Rejeita-se. Em sua defesa a parte Requerida invocou o disposto 

no §2º do art. 22 da Lei n.º 11.795/2008 que determina a restituição após 

a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do 

consórcio. Sobre o tema o STJ já se manifestou na Reclamação nº 

3.752/GO: RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO 

POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. 

CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. 

CONDIÇÕES. - Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito 

dos EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do 

Pleno do STF, o qual consignou que “enquanto não for criada a turma de 

uniformização para os juizados especiais estaduais, poderemos ter a 

manutenção de decisões divergentes a respeito da interpretação da 

legislação infraconstitucional federal”, tendo, por conseguinte, 

determinado que, até a criação de órgão que possa estender e fazer 

prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados Especiais 

Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 

reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude suficiente à solução 

deste impasse”. - Em caso de desistência do plano de consórcio, a 

restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma 

corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo 

correspondente. - A orientação firmada nesta reclamação alcança 

tão-somente os contratos anteriores à Lei nº 11.795/08, ou seja, aqueles 

celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 

06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, 

oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, 

ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, 

haverá margem para sua revisão. Reclamação parcialmente provida. (Rcl 

3.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/05/2010, DJe 25/08/2010 - grifo nosso). Contudo, observa-se que a 

posição adotada pelo colendo STJ limita-se aos contrato de consórcio 

firmados até 05.02.2009; uma vez que o contrato da Requerente foi 

firmado em 14/02/2017 tal limitação não se aplica. Não pode-se esquecer 

que a presente relação é uma relação de consumo de modo que deva 

incidir as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive 

favorável a este tema vide: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. LANCE. CONTEMPLAÇÃO. PLANO LIGHT. DIVERGÊNCIA 

DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. CARTA DE CRÉDITO EM 75% DO 

VALOR DO BEM AO INVÉS DE 100%. CONTRATO POSTERIOR À LEI 

11.795/08. INAPLICABILIDADE DA TESE DO RECURSO REPETITIVO DO 

RESP. 1.119.300/RS AOS CONTRATOS NOVOS. RECLAMAÇÃO N. 

5157/BA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. VETO PRESIDENCIAL AOS 

PARÁGRAFOS DO ART. 30. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DO PREJUÍZO ANTE O DESLIGAMENTO ANTECIPADO DO 

CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À CESSÃO DA COTA DO DESISTENTE. ÔNUS DA RÉ. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE ADMINISTAÇÃO. LEGALIDADE. 
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RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJBA, Rcurso Inominado nº 

0108539-91.2013.8.05.0001, Rel. Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 20.11.2014) A estipulação de 

devolução somente ao final do consórcio mostra-se abusiva e coloca o 

consumidor em extrema desvantagem. No presente caso concreto, 

observa-se que o consórcio pactuado foi de 117 (cento e dezessete) 

meses, possuindo assim término previsto para 09.11.2026; considerando 

que ainda estamos no ano de 2018, serão 08 (oito) anos que a Requerida 

manteria os valores pela Requerente adimplidos. E neste sentido: 

RECURSO INOMINADO ? AÇÃO DE RESTITUIÇÃO ? CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CONSÓCIO IMOBILIÁRIO COM PRAZO 

DE 149 MESES. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR QUE 

SOMENTE IRA REAVER O VALOR PAGO NO FINAL DO GRUPO, OU SEJA, 

MAIS DE 12 ANOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DEVIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002581-19.2009.8.16.0012/0 - 

Curitiba - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 

25.10.2016) Posteriormente, o STJ manifestou-se na Rcl 16112 / BA, 

corroborando o entendimento supra nos seguintes termos: 

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR 

TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO 

DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, 

no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 

543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das 

parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias 

após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do 

grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem 

destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz 

respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- 

A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a 

necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma 

genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos 

firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá 

ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece 

hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de 

consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o 

consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela 

qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante 

do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no 

julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar 

cancelada. (Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014 - grifo nosso). Cabe ainda 

destacar que é perfeitamente possível ao consórcio substituir a parte 

Requerente após sua saída; por tal motivo deve ser afastada a incidência 

de cláusula penal. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. 

PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. […] CLÁUSULA PENAL DE 

APLICABILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO 

GRUPO CONSORCIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS (ENUNCIADO 3.7 TR/PR). 

SENDO O CONSÓRCIO REMUNERADO ATRAVÉS DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, É CABÍVEL A RESTITUIÇÃO AO ADERENTE DO VALOR 

PAGO A TÍTULO DE TAXA DE ADESÃO (ENUNCIADO 3.3 DA TR/PR). 

COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO SUPERIOR A 

10% NÃO É PROIBIDA, A MENOS QUE SEJA DEMONSTRADA 

ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO ÀS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO, O 

QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS (ENUNCIADO 3.2 DA TR/PR). 

[…] CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E 

JUROS MORATÓRIOS DE 1% DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007103-23.2015.8.16.0160/0 - 

Sarandi - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - - J. 20.02.2017 - grifo 

nosso). Ressalta-se que do valor pretendido pela Requerente deverá ser 

descontada a taxa de administração pactuada em observância à Súmula 

538, STJ. No que tange ao pedido de restituição, este deverá ocorrer na 

forma simples, posto que incumbia não restou comprovado nos autos de 

forma inequívoca a má-fé que torna apta a repetição em dobro. Por fim, no 

que tange aos danos morais pleiteados não se vislumbra sua ocorrência. 

A parte Requerente fundamentou-se seu pedido de indenização moral não 

mera negativa da parte Requerida em restituir imediatamente os valores 

por aquela quitados; todavia, tal fato encontra-se restrito à seara 

contratual não havendo quaisquer repercussões na seara moral da parte 

Requerente. Ainda que vigente as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, isto por si só, não exime o ônus probatório da parte 

Requerente em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito 

consistentes no dano moral pleiteado; porém, o que não restou 

demonstrado nos autos. Ex positis, JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente demanda para 

CONDENAR a Requerida a restituir, de forma simples, imediatamente a 

importância de R$ 4.487,60 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais 

e sessenta centavos) devidamente atualizada pelo INPC a partir do 

pagamento de cada parcelas e juros legais de 1% ao mês a partir da 

citação, deduzida a taxa de administração pactuada entre as partes. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN VINICIUS MARCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005261-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALLAN VINICIUS MARCA 

REQUERIDO: S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento 

e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” Cuida-se de ‘ação de obrigação de fazer, c/c danos morais com 

pedido de tutela antecipada’ proposta por ALLAN VINICIUS MARCA em 

desfavor do S3ENG – TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA, 

objetivando entrega de produto adquirido. Em síntese, aduz o requerente 

que, em 28/03/2017, realizou a compra do software ““Eberick V10”, de 

propriedade da ré, de destinado à confecção de projetos estruturais, pelo 

valor de R$ 2.365,00, comprometendo-se a demandada em realizar a 

entrega do produto no prazo de 15 (quinze) dias, entretanto, não cumpriu 

com o prazo de entrega. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Não há como atribuir o atraso na entrega do produto à ré, tendo em 

vista que esta postou a encomenda, na agência dos Correios, na data 

ajustada com a autora (30/03/2017), sendo que o prazo de 15 (quinze) 

dias úteis para a entrega é um prazo definido pelos Correios, quando se 

trata de entrega econômica – PAC. No caso dos autos, ao efetuar a 

compra estava ciente de que o produto seria enviado por meio dos 

Correios. Assim, optando pela remessa do produto pela via da entrega 

econômica – PAC, assumiu o risco de o produto não chegar a tempo, visto 

que o prazo de 15 dias úteis findava em 20/04/2017. E, como é de 

conhecimento comum, a entrega pelos Correios atrasa, quer seja por 

greves da empresa, quer seja por outros fatores alheios ao seu 

funcionamento. Desta feita, ainda que a situação possa ter sido 

desagradável, não tem o condão de gerar os danos morais pretendidos, 

ficando no patamar dos meros dissabores das relações cotidianas. 
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Mesmo que assim não fosse, não há como imputar o dano à ré, uma vez 

ela cumpriu com o ajustado, qual seja, a postagem no dia 30/03/2017, não 

sendo a gerenciadora da entrega, a qual ficou ao encargo da empresa de 

Correios, pelo meio escolhido e pago pelo autor – PAC, Diante do exposto, 

REVOGA-SE a liminar deferida id. 7357606, e JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011220-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO)

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO GRUNEVALD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BORTOLASSI OAB - MT0011431S (ADVOGADO)

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011220-69.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO JOSE GONCALVES 

REQUERIDO: MAURICIO GRUNEVALD, FARDIN & CIA LTDA - EPP Vistos, 

etc. Trata-se de ação de cobrança, objetivando o pagamento de cheque 

emitido pelo requerido e não pago, sendo que consta como praça de 

pagamento a cidade de Colíder/MT DECIDO. De acordo com a regra do art. 

4º, incisos I e II, da Lei 9.099/95, o juízo competente para a análise do litígio 

é o domicílio do réu ou, a critério do autor, o local em que o réu exerce 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório bem como o foro do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita. Ainda, o inciso III dispõe que será 

competente o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. Conforme se verifica nos autos, 

o cheque objeto da presente demanda tem como praça de pagamento a 

cidade de Colíder/MT, ou seja, a obrigação deve ser satisfeita em 

Colíder/MT, razão pela qual o foro competente é o da Comarca de 

Colíder/MT. Em razão disso, o Juizado Especial Cível dessa Comarca é 

incompetente para conhecer e julgar a presente ação, nos termos do 

artigo 4º, Inciso II, da Lei 9.099/95, porquanto o artigo supracitado aduz 

que o local em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente. Insta 

destacar que a incompetência territorial não determina a remessa da 

reclamação ao juízo competente, mas sim a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, conforme a disposição contida no artigo 51, inciso III, 

da referida Lei. Ante o exposto, com fundamento no art. 51, inciso III, da 

Lei n. 9.099/95, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, face à incompetência deste Juízo, forte na regra do art. 4º, inciso 

II, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 29 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002024-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALMIRO ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO 

ATO ILÍCITO. No Id. 12283657 foi determinada ao autor o seguinte: 

“Considerando que na presente demanda o(a) reclamante pugna seja 

excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL).” O requerente mesmo intimado, quedou-se inerte. 

Desse modo, verifica-se a inépcia da inicial (parágrafo único, art. 321, 

CPC), que determina extinção do feito. Nesse sentido: REVISÃO 

CONTRATUAL - NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - ARTS. 282 E 283, 

CPC - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 284, CPC - JUSTIÇA 

GRATUITA - APELAÇÃO IMPROVIDA. Não atendida a determinação de 

emenda da petição inicial e uma vez verificado o não preenchimentos dos 

requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, o juiz indeferirá a petição 

inicial (art. 284, CPC).... (APELAÇÃO Nº 75311/2010, RELATOR: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 20-10-2010). Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e 

julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 30 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011773-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNIOR BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011773-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WESLEY JUNIOR BEZERRA 

COSTA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS em desfavor de OI S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito inexistente. Por esta razão, propôs a presente ação requerendo 

a desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não afasta as pretensões do Reclamante, se 

atendo a alegar que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, assinalo que as 

alegações do Reclamado não subsistem, pois não coligiu prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

qualquer documento que fosse capaz de amparar as suas alegações e 

constatar a inadimplência do Reclamante. No caso, o Reclamante não 

reconhece a dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte do Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito devidamente quitado. O 
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apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por valor indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do banco. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Quanto ao dano, no caso, especificamente o de 

ordem moral, é presumido, sendo um plus a sua demonstração. Em 

decorrência, dispensável se torna a produção de prova do prejuízo. O 

dano moral, atinge o íntimo do indivíduo, sua honra, que pode ser subjetiva 

(o que ele próprio pensa de si) ou objetiva (o que os outros pensam dele). 

É o que nos ensina Humberto Theodoro Júnior, in DANO MORAL, Editora 

Oliveira Mendes, 1ª edição: "É ato ilícito, por conseguinte, todo ato 

praticado por terceiro que venha refletir, danosamente, sobre o patrimônio 

da vítima ou sobre o aspecto peculiar do homem como ser moral". E, danos 

morais são "os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano 

valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos 

da personalidade humana ( "o da intimidade e da consideração pessoal"), 

ou o da própria valorização da pessoa no meio em que vive e a atua ("o da 

reputação ou da consideração social") ". Sobre a dispensabilidade de 

comprovação do dano moral, por ser algo íntimo, imaterial, já decidiu o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, litteris: ?RESPONSABILIDADE CIVIL. 

MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR 

REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 1. Como se trata de algo 

imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras 

palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da 

gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, 

ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma 

Ruggiero: ?Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito.? 2. É dever da Administração Pública primar pelo 

atendimento ágil e eficiente de modo a não deixar prejudicados os 

interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional a idéia de 

que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão 

comum, principalmente quando tal comportamento provém das entidades 

administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar as 

consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles 

que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao 

público. 3. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido.? (Resp 608918/RS, 

2003/0207129-1, Ministro José Delgado, Primeira Turma, 20/05/2004, DJ 

21.06.2004, p. 176, RDDP, vol. 18, p. 124). Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória dos Reclamados, resta nesse momento 

fixar o ?quantum? da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico do Reclamado e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do autor; e para 

CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013432-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE DA CUNHA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013432-63.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDINETE DA CUNHA 

GARCIA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o cumprimento integral da sentença, consoante comprovante id. 

5520253 nos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Se necessário, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a 

transferência em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011279-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVILLYN JOYCE HERRERA POMPILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011279-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EVILLYN JOYCE HERRERA 

POMPILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda id. 11430190 - Pág.1. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 

Intime-se. Cumpra-se SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Após o reconhecimento de exceção de 

execução (id nº 11564834) a parte Exequente apresentou cálculo 

atualizado do débito (id nº 11603952) sem oposição da parte Executada 

(id nº 11928434) que limitou-se a pedir a restituição do valor excedente 

penhorado (id nº 10256589); portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, em favor da parte 

Exequente, FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 4.368,44; bem como EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ para levantamento em benefício da parte Executada, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., do 

saldo remanescente do valor depositado no id nº 10256589 conforme 

dados bancários informados, respectivamente, nos ids nº 11564834 e 

11603952. 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. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010704-54.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MAURICIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu integralmente com o débito, conforme 

verifica-se nos ids nº 2342572 (entrada), 3001861 (1ª parcela), 3304966 

(2ª parcela ), 4312740 (3ª parcela), 4989494 (4ª parcela), 4989495 (5ª 

parcela) e 4989499 (6ª parcela); portanto, impõe-se a extinção da 

presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do 

exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para levantamento do saldo remanescente, conforme dados 

bancários informados no id nº12166964. 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. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012752-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG GOMES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu com o valor executado conforme depósito 

de id nº 12369015. Por seu turno a parte Exequente concorda com tais 

valores, postulando apenas pela expedição do respectivo alvará para 

levantamento, o que impõe a extinção da presente demanda, conforme o 

disposto no art. 924, II, do CPC ante a quitação integral do débito. Diante do 

exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no id nº 12369015, 

conforme dados bancários já informados no id nº 12563452. 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. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012377-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu com o valor executado conforme depósito 

de id nº 11111628. Por seu turno a parte Exequente concorda com tais 

valores, postulando apenas pela expedição do respectivo alvará para 

levantamento, o que impõe a extinção da presente demanda, conforme o 

disposto no art. 924, II, do CPC ante a quitação integral do débito. Diante do 

exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no id nº 11111628, 

conforme dados bancários já informados no id nº 11144717. 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. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012944-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu com o valor executado conforme depósito 

de id nº 12039588. Por seu turno a parte Exequente concorda com tais 
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valores, postulando apenas pela expedição do respectivo alvará para 

levantamento, o que impõe a extinção da presente demanda, conforme o 

disposto no art. 924, II, do CPC ante a quitação integral do débito. Diante do 

exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no id nº 12039588, 

conforme dados bancários já informados no id nº 12209029. 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. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LANGARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VIEIRA SOARES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual, após efetivada a penhora online em 06.10.2017 (id nº 10214072) a 

parte Executada foi intimada em 12.03.2018 (id nº 12343614), contudo 

quedou-se inerte, ensejando o pedido de levantamento dos valores (id nº 

12920612). Na ausência de qualquer oposição pela parte Executada e 

ante o adimplemento integral do débito impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

após a certidão do trânsito em julgado, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

para levantamento dos valores depositados no id nº 10214072, conforme 

dados bancários já informados no id nº 12920612. 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. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1002425-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE MATOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MATHIAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em suas razões a parte Embargante 

aduz omissão quanto à decisão de id nº 8150166 que não atribuiu efeito 

suspensivo aos Embargos à Execução; todavia, referida decisão não 

padece de qualquer omissão a ser sanada, isto por que em sua exordial a 

parte Embargante limitou-se a indicar genericamente o bem a qual presta 

garantia através de fotos com baixa nitidez, ausente prova da propriedade 

do bem e prova de seu valor de mercado. Uma vez que a parte 

Embargante oferte um bem em caução deveria trazer aos autos, não 

apenas fotos nítidas a permitir a correta individualização do bem; mas 

sobretudo, fazer prova da propriedade do bem que oferta em garantia 

através da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, 

demonstrando que o bem fotografado é o bem descrito em referida prova 

de propriedade e ainda, trazer aos autos provas do valor atribuído a tal 

bem. Por fim, importa frisar que não há impedimentos na renovação do 

pedido de efeito suspensivo atendendo-se aos requisitos legais. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. INTIME-SE o 

EMBARGADO para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, consoante o disposto no artigo 920, do CPC. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012002-13.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA SERVICE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada, apesar de devidamente intimada quanto à penhora 

on line, quedou-se inerte; portanto, considerando que o valor constrito 

satisfaz integralmente o débito exequendo e ante a existência de pedido 

de ALVARÁ; impõe-se a extinção da presente demanda, conforme o 

disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, ante a notícia de 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código 

de Processo Civil. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, após INTIME-SE a 

parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos os 

dados bancários hábeis a viabilizar a expedição do respectivo ALVARÁ; 

com ou sem manifestação desta retornem os autos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011383-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (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: 

1011383-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI REQUERIDO: UNIMED - NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo entabulado no id. 8332613. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo 

imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao 

litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando que as partes 

desistiram do prazo recursal, após a publicação da presente, proceda-se 

com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o competente 

ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006063-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006063-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WESLEY FERNANDO PIRES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimada no momento da distribuição da demanda. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011330-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SABINA PROFETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011330-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JUCINEIA SABINA PROFETA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada no momento da distribuição 

da demanda. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013310-84.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DE JESUS PINHEIRO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À PENHORA oposta por 

AMARILDO DE JESUS PINHEIRO MENDES em face da penhora on line 

efetivada no id nº 11899975. A parte Executada insurge-se aduzindo 

excesso de penhora; todavia, conforme o extrato de operações do 

BACENJUD (id nº 11899975) comprova-se que houve a constrição de R$ 

18.201,48 (dezoito mil e duzentos e um reais e quarenta e oito centavos) 

na conta corrente do Banco Bradesco, a qual foi transferida para à Conta 

Única e, por sua vez houve o desbloqueio da restrição ocorrida conta 

corrente do Banco Itaú Unibanco. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES à IMPUGNAÇÃO À PENHORA, determinando o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. INTIME-SE a parte Executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ, apresente impugnação ou recurso quanto 

aos valores depositados/bloqueados em juízo, conforme id nr. 11899975, 

no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado 

o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ em favor da parte Requerente, no valor de R$ 18.201,48 e 

respectivas atualizações, conforme dados bancários informados no id nº 

11734189. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENESES SAYD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia cinge-se na existência de dano moral ante o desconto em 

duplicidade da fatura de cartão de crédito que causou ausência de 

provisão de fundos para adimplir com outros débitos agendados para o 

mesmo período. Ressai dos autos que a parte Requerida, em 28.11.2017, 

procedeu com o débito, na conta corrente da parte Requerente, em 

duplicidade de parcela do cartão de crédito deste, sendo referido valor 

estornado no dia seguinte e, os valores de juros foram creditados em sua 

conta em 10.01.2018 e 18.01.2018. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não 

havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Em que pese os argumentos da parte Requerida resta 

configurada a falha na prestação do serviço ante o débito em duplicidade 

indevido que cria situação de ausência de fundos frustrando o 

adimplemento de outros compromissos previamente agendados. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia total de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para ambos os Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial; bem como, em observância à conduta da parte 

Requerida em proceder com o estorno do débito no dia subsequente e 

efetuar a compensação dos valores pagos a título de juros. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância total de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011371-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ressai os 

autos que as partes mantiveram contrato de locação de um imóvel e que a 

parte Requerida desocupou o imóvel com faturas de energia elétrica em 

atraso e necessidade de reparos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id nº 

13330489) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 13366420). 

A parte Requerente satisfatoriamente trouxe aos autos os comprovantes 

das despesas que arcou após a desocupação do imóvel (ids nº 2248067, 

2248068 e 2248069). Todavia, no que tange ao dano moral este não 

revela-se presente. Por tratar-se de um contrato entre particulares não é 

possível a presunção de culpa; bem como, não havendo qualquer 

estipulação contratual que impute responsabilidade objetiva, aplica-se a 

responsabilidade subjetiva. Deste modo era ônus da parte Requerente em 

fazer prova quanto a existência de culpa da parte Requerida e, sobretudo, 

a prova da ocorrência do dano. Neste ponto, insta frisar que, conforme 

entendimento jurisprudencial, o mero descumprimento contratual, tal como 

é o caso, não é hábil a ensejar a reparação moral pretendida. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a 

importância original total de R$ 4.008,15 (quatro mil e oito reais e quinze 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir dos respectivos 

vencimentos e com a incidência de juros legais, a partir da citação e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010344-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda ante a 

localização incerta da parte Requerida. Não havendo portanto qualquer 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013393-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ROYER MOREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. Ressai 

dos autos que a parte Requerente afirma ter entabulado compra e venda 

com a parte Requerida, na qual esta entregaria os bens descritos na 

petição inicial mediante o adimplemento daquela da importância de R$ 

1.200,00. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da 

parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a 

parte Requerida devidamente citada (id nº 13006873) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 13157529). Incorrendo em REVELIA passa 

a existir em benefício da parte Requerente a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na petição inicial, que encontram-se amparados pela 

documentação carreada aos autos. Deste modo, comporta parcial 

acolhimento o pleito da parte Requerente, isto porque revelam-se 

antagônicos entre si, uma vez que além de pedir o cumprimento da 

obrigação de entregar os produtos faltantes, ainda postula pela restituição 

dos valores pagos. Todavia, no que tange ao dano moral este não 

revela-se presente. Por tratar-se de um contrato entre particulares não é 

possível a presunção de culpa; bem como, não havendo qualquer 

estipulação contratual que impute responsabilidade objetiva, aplica-se a 

responsabilidade subjetiva. Deste modo era ônus da parte Requerente em 

fazer prova quanto a existência de culpa da parte Requerida e, sobretudo, 

a prova da ocorrência do dano. Neste ponto, insta frisar que, conforme 

entendimento jurisprudencial, o mero descumprimento contratual, tal como 

é o caso, não é hábil a ensejar a reparação moral pretendida. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida, na OBRIGAÇÃO de ENTREGAR, 

no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes produtos: 02 duas pinças; 01 

batoque; 01 coloração; 01 paquímetro; 01 loção; 01 espelho; 02 massa 

acrílicas; 01 kit argila; 01 kit para gomagem; 01 cera anestésica; 01 gel 

calmante; 01 gel higienizante; 01 espátula; 01 maleta; 01 caixa de luva 

látex Cremer; 01 pacote de touca c/ 50 unidades Vertix; 01 caixa de 

máscara Vertix, sob pena de, após transcorrido o prazo supra, incidência 

de multa-diária cominada em R$ 100,00 (cem reais) e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010847-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE KELLY FERGUSON DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010847-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE KELLY FERGUSON 

DE BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” Cuida-se de ‘ação de indenização por danos morais’, promovida 

por DAIANE KELLY FERGUSON DE BARROS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Em síntese, aduz a reclamante que foi surpreendida por 

descobrir que havia em seu nome duas linhas de nº (66) 99974-3878 e 

(66) 99955-0073. Todavia, afirma que não fez e não faz uso dos serviços 

da empresa requerida. Passa-se ao mérito. Sabe-se que, nas alegações 

da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente 

sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a prestação de serviço para 

cancelamento do debito automático requerido. Na hipótese, os alegados 

danos morais decorrem da falha na prestação de serviços da reclamada, 

visto ter habilitados dois números de celulares no CPF da reclamante sem 

a sua autorização. Restou incontroverso nos autos, a negligência da 

requerida na habilitação do número telefônico em nome da requerente sem 
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o seu consentimento. Tal deficiência no serviço fora utilizado para o 

cometimento de crime contra a autora. Concernente à quantificação dos 

danos morais, o valor da indenização por prejuízos morais deve atender à 

tríplice função, quais sejam, punitiva, pedagógica e reparadora. Ainda, 

para ressarcimento dos danos morais devem ser consideradas a natureza 

do fato e suas repercussões, entendendo-se bem adequado, no caso dos 

autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante do exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR o requerido a pagar a autorA o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Intime-se. 

Cumpra-se SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011368-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011368-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” A requerente ELAINE CRISTINA DE 

LIMAajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de TELEFÔNICA S/A. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs 

a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Pois bem, as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC 

é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a 

hipossuficiência da autora na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo pode e deve produzir provas 

capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas 

alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e 

especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são 

admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não 

haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 

incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a suposta 

prestação dos serviços por parte da autora. Isto posto, com efeito, e sem 

maiores delongas, tenho como inexistentes os débitos que ensejaram na 

negativação do nome da autora. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

poderia deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. Contudo, apesar da inclusão indevida, é 

de salientar que ao examinar o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

juntado pela própria Reclamante, verifico que existe outro apontamento em 

nome da autora, em data anterior à negativação ora discutida nestes 

autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, ?Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento?. Neste sentido, verbis: RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE DÉBITO ORIUNDO DE LINHA TELEFÔNICA JÁ 

CANCELADA - EMPRESA QUE NÃO JUNTA A PROVA DA UTILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - DANO MORAL 

AFASTADO - OUTRAS RESTRIÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O registro em cadastros de órgãos de proteção ao crédito 

decorrentes de débito não comprovado mostra-se indevido, acarretando 

dano indenizável. No entanto, a existência de outras inscrições em nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito anteriores àquela 

discutida na presente demanda não acarreta danos morais indenizáveis, 

pois não houve a ocorrência de abalo de crédito com a inscrição efetivada 

pela parte ré.? ( RNEI nº 4091/2010 ? Juiz Rel. José Zuquim Nogueira - 3ª 

Turma - 11/02/2011) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito da Reclamante para DECLARAR inexistente o débito 

de R$ 70,74 (setenta reais e setenta e quatro centavos) que ensejou na 

negativação do nome da autora, e via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 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. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BERTOLIM DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A competência no âmbito dos Juizados Especiais é, via de 

regra a do domicílio do Réu, conforme art. 4º, I da Lei nº 9.099/95. Logo, 

este Juízo é incompetente para processar e julgar esta demanda, pois a 

cobrança do referido título compete ao Juízo de onde a obrigação deve 

ser satisfeita, ou no domicílio do réu, que, no caso em apreço, são a 

Comarca de Cuiabá/MT. Nesse sentido a jurisprudência pátria se 

manifesta: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. TRATANDO-SE DE 
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CHEQUE, O ART. 2º, INCISO I DA LEI Nº 7.357/85 (LEI DO CHEQUE), 

ESTABELECE O LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA 

COMO SENDO "O LUGAR DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO". 

DEVE PREVALECER A REGRA GERAL QUE ESTABELECE COMO FORO 

COMPETENTE O DOMICÍLIO DO RÉU OU O LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO 

DEVA SER SATISFEITA (ART. 4º, I E II, DA LEI 9.099/95). NO CASO 

CONCRETO, A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SE CARACTERIZA TANTO 

EM RAZÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU, COMO EM VIRTUDE DO LUGAR DE 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (DE PAGAR). SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006654750, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 05/05/2017 - grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, ARGUIDA PELA PRIMEIRA RECORRIDA. RECURSO PARA 

QUE O FEITO TENHA PROSSEGUIMENTO EM FACE DAS DEMAIS 

RECORRIDAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO ART 4º, 

II, DA LEI 9.099/95, COMO SENDO DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU OU DO 

LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DA 

PRIMEIRA RECORRIDA QUE TAMBÉM SE APLICA ÀS DEMAIS. 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO COMPETENTE. 

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0022592-73.2013.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: 

DOUGLAS MARCEL PERES - J. 30.06.2015 - grifo nosso), Pelo exposto, 

diante da incompetência do juízo para processar o presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, 

da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011150-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO APARECIDO MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011150-52.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIANE PORTES - ME 

EXECUTADO: PAULO APARECIDO MACHADO Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do 

feito (Id. 10375447). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO VIANA OAB - MT0016642A (ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

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. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

mantido inscrito no rol de maus pagadores pelas requeridas indevidamente 

por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência 

do débito e danos morais. Inicialmente, deve ser reconhecida a 

ilegitimidade passiva da ré Serasa. Isso, porque o órgão de proteção ao 

crédito não é parte legítima passiva para responder à ação indenizatória 

por inscrição indevida, na medida em que é mero mantenedor da 

informação prestada pela suposta credora. Cumpre pontuar que a 

promovida Serasa somente poderia ser responsabilizada, caso 

demonstrado que não tenha cumprido o previsto no artigo 43, §2º, do CDC, 

referente à notificação prévia, situação que sequer é objeto da demanda, 

que discute, unicamente, a regularidade do débito. Ademais, rejeito a 

preliminar suscitada pela Losango, vez que comprovante de pagamento 

legível não constitui documento indispensável à propositura da ação. 

Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, 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), aptos a demonstrar que não houve a 

manutenção indevida do nome da autora nos órgãos protetivos, o que não 

foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da reclamada esta não 

apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da 

reclamante, já que poderia ter demonstrado de acordo com o seu sistema 

interno quando, de fato, foi recebido o pagamento pelo Banco, tendo 

juntado apenas documentos irrelevantes para o feito. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida objeto da ação. Além 

disso, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme extrato junto banco de dados Serasa a ré possui pendências 

financeiras registradas em seu nome desde 24.09.2016 (Banco Honda) e, 

por outro lado, a negativação ora discutida ocorreu somente em 

25.10.2016 (Banco Losango), situação que afasta a possibilidade de 

indenização por dano moral. E, assim sendo, não havendo notícia de 

discussão judicial destes débitos e que o débito debatido nos autos tem 

como data de inclusão 25.10.2016 nos órgãos protetivos, não se mostra 

cabível a indenização por danos morais no caso, conforme entendimento 

da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. 

ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, 

impõe-se reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela 

apelante, tal ato não poderia atingir a dignidade da apelada para fins 

indenizatórios. 2. Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e 

parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO 

PADILHA, Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 
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demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 65,41, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012426-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à alegada utilização fraudulenta 

por terceiros de pontos do programa de fidelidade mantido pela parte 

Requerida que impediram a parte Requerente de comparecer a seus 

compromissos; bem como a existência de danos morais em decorrência 

de tal fato. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não há que se falar em PERDA 

do OBJETO eis que a parte Requerente não pleiteia tão somente a 

restituição do pontos utilizados, mas também a respectiva compensação 

moral; portanto, REJEITO a PRELIMINAR supra e, por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Uma vez que vigora 

relação de consumo entre as partes, impõe-se a inversão do ônus 

probatório, ante a impossibilidade da parte Requerente em produzir prova 

negativa, qual seja, provar que não utilizou os pontos ou não emitiu a 

passagem; ao passo que, por tratar-se da empresa exploradora da 

atividade e gerenciadora do plano de fidelidade seria perfeitamente 

possível a esta trazer aos autos as informações pessoais da pessoa(s) 

que realizou a compra e da pessoa(s) que utilizou a passagem aérea 

objeto dos localizadores GTYHX e IHNT3U. Configura-se portanto a falha 

na prestação do serviço da parte Requerida em permitir que terceiro tenha 

acesso à dados da parte Requerente e consiga efetuar a utilização de 

seus pontos. Por fim, no que tange ao dano moral este revela-se presente 

ante a violação do dever de segurança as informações pessoais que lhe 

são confiadas. Não se podendo olvidar que a parte Requerente não fez 

prova de quais compromissos teria perdido ou mesmo que estava 

impossibilitada de adquirir a passagem aérea por outro meio. Neste 

sentido: CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAS - TAM FIDELIDADE. 

FRAUDE NA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. CULPA DE TERCEIRO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

REDUZIDO. As rés em razão de pertencerem à mesma cadeia de 

fornecimento do serviço de milhagem, por força do artigo 7º, parágrafo 

único, do CDC, respondem de forma solidária pelos danos decorrentes da 

emissão de passagens aéreas com o uso de milhas. No mérito, deixando 

as rés de trazerem aos autos prova de que foi o autor quem efetivou a 

emissão de bilhetes aéreos, ônus que lhes cabia e não se desincumbiram 

(artigo 333, inciso II, do CPC), não há como afastar a verossimilhança das 

alegações do autor. É assim porque afirmando o autor que não emitiu os 

bilhetes aéreos, não há como exigir do consumidor produzir prova 

negativa. Por esses motivos e também por existir prova de que houve 

reclamação administrativa em que parcialmente foi atendido o pleito do 

autor, porquanto lhe foram restituídas parte das milhas resgatadas 

ilicitamente (60.000 milhas), é devida a restituição faltante de 30.000 

milhas. Igualmente, é devida indenização por danos morais, uma vez que a 

situação narrada extrapola os limites do bom senso, tratando-se de crime 

de furto do qual foi vítima o autor. Então, a indenização serve para reparar 

os danos sofridos e também como reprimenda para que as rés sejam mais 

cautelosas nas suas relações negociais, aumentando a segurança da 

utilização dos pontos de milhagem. O quantum fixado é de ser reduzido 

para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para adequar-se aos parâmetros das 

Turmas Recursais em casos análogos. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71004474516, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/04/2014 - grifo nosso). É sabido que 

a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia total de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para ambos os Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Quanto aos danos materiais consistentes na 

restituição dos 73.000 (setenta e três mil) pontos ante informação que a 

parte Requerida já promoveu sua restituição pela via administrativa, 

referido pleito resta prejudicado. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância total de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002137-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme consta do id. 5887106, p.1., somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009216-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

GECIRA DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009216-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEI BRESSAN, GECIRA 

DEL SANTORO BRESSAN, GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Contudo, no Id. 10461287 foi coligido pedido de 

desistência da ação antes da sentença, tendo em vista a demandada não 

ser parte legitima para figurar no pólo passivo. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Desse 

modo, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO eventual Tutela de 

Urgência concedida no presente feito. 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. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011260-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro na disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Conheço diretamente da 

matéria discutida “in casu”, a teor do disposto no art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a 

produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de 

outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o 

deslinde da questão. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

ação de indenização por danos morais proposta por CAMILA SILVA 

MENDES, alegando que realizou uma viagem com destino Cuiabá x Sinop e, 

no desembarque, constatou que sua mala havia sido extraviada. Na data 

do evento danoso, o filho da Autora, necessitava tomar medicação 

controlada, em razão do seu quadro delicado de saúde, e a medicação 

encontrava-se guardados nas malas da Requerente. Tal situação causou 

transtornos e demasiada preocupação à Requerente tendo em vista o 

grave problema de saúde de seu filho e a necessidade de tais remédios. 

Requer então, o ressarcimento dos danos morais. A conciliação restou 

infrutífera, conforme se depreende da ata de audiência. A reclamada 

apresentou contestação, alegando que não se furtou de indenizar a 

autora, tendo recuperado as bagagens. Por fim, alega a inexistência de 

dano moral e pugna pela total improcedência dos pedidos. Por não haver 

arguição de preliminares e não visualizar nulidades ou outras questões 

processuais pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. 

Inicialmente cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso. A reclamada alega que a norma a ser 

aplicada ao caso em concreto é o Código Brasileiro de Aeronáutica, não 

se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Tal alegação não 

prospera pois, adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

aplica-se o diploma consumerista: Indenização - dano moral – extravio de 

mala em viagem aérea - Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - 

Constituição Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia 

revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui 

a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de 

desconforto, de constrangimento, aborrecimentos e humilhação 

decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da 

República - incisos V e X do artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e 

convenções ratificados pelo Brasil. (RE nº 172.720/RJ, Relator Ministro 

Marco Aurélio) AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO DE 

MERCADORIAS. EXTRAVIO OU PERDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É 

firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a responsabilidade 

civil do transportador aéreo pelo extravio de bagagem ou de carga 

rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em 

sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção 

de Varsóvia. Agravo improvido. (Resp. AgRg no Ag 827374 / MG, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, Julg. 04/09/2008, DJe 23/09/2008) 

destacamos Assim, tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Tratando-se de típica relação de 

consumo, deve a demandada ser objetivamente responsabilizada (isto é, 

independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços 

prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de 

seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa. Trata-se da cláusula da 

incolumidade, inerente aos contratos de transporte em geral, segundo a 

qual o transportador tem o dever de zelar pela segurança do passageiro – 

e de seus pertences – a fim de que chegue são e salvo ao seu destino. O 

ônus do consumidor de demonstrar o nexo causal entre o fato (utilização 

dos serviços da reclamada) e o serviço defeituoso (extravio da bagagem), 

a fim de que se possa aplicar a responsabilidade objetiva, restou 

devidamente comprovado nos autos. Vislumbra-se, no caso em tela, a 

caracterização do defeito na prestação do serviço que, por 

conseqüência, causou danos a autora, pois, é responsabilidade da 

empresa zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos 

pertences. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inciso I e II, do artigo 14, do 

CDC). As impugnações feitas pela demandada estão despidas de suporte 

probatório, ônus que lhe incumbia, com fulcro no disposto no art. 333, II, 

CPC. Nesta esteira, tenho como presente os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem 

como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não restam dúvidas 

acerca do dano moral, pois a reclamante se viu impedida do acesso à sua 

bagagem que, por sinal, se encontravam remédios de demasiada 

importância ao seu filho que se encontrava a época com sérios problemas 

de saúde. Oportuno anotar que os Tribunais de Justiça de nosso país no 

mesmo sentido vêm se posicionando, consoante decisões que abaixo 

colaciono: DANO MORAL. Extravio de bagagem Caracterização: É de rigor 

a condenação de companhia aérea ao pagamento de danos morais 

quando há o extravio de bagagem do passageiro. DANO MORAL Fixação 

que deve servir como repreensão do ato ilícito Enriquecimento indevido da 

parte prejudicada Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório: 

A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão 

do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se 

transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte 

prejudicada.RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - APL: 

9142036342008826 SP 9142036-34.2008.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge 

Júnior, Data de Julgamento: 19/04/2012, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2012, undefined) destacamos Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina e da jurisprudência orienta-se no sentido de 

que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por 
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força do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

da prova do prejuízo, quando presentes os pressupostos legais para a 

responsabilidade civil. Assim, não merece guarida a alegação da 

reclamada acerca da comprovação dos danos morais, conforme aresto do 

Superior Tribunal de Justiça: "A responsabilidade civil é objetiva nas 

relações de consumo decorrentes de prestação de serviço, conforme o 

art. 14, do CDC. Diante disso, para sua ocorrência, é necessária a 

demonstração da conduta ilícita e do nexo de causalidade, já que o dano é 

considerado in re ipsa. Assim, provada a negligência do prestador de 

serviço, este deve ser responsabilizado". (REsp. nº 712708, Rel. Min. 

Carlos Alberto Direito , DJ. 28.10.2005 Restando comprovada a falha da 

empresa reclamada na prestação dos seus serviços, imperiosa se torna a 

condenação ao pagamento de indenização ao requerente pelos danos 

morais suportados em razão dos fatos narrados nos autos, pelo que 

passo à análise do valor da indenização por dano moral fixado na 

sentença. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado 

no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma 

tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar 

para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal 

sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico 

no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de 

Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a 

reclamada a pagar a autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês, e de correção monetária, pelo INPC, ambos contados da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 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: 1004299-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAROLY FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. Ressai 

dos autos que a parte Requerida comprometeu-se consertar o veículo da 

parte Requerente mediante o pagamento da importância de R$ 1.230,00 

(um mil duzentos e trinta reais); contudo, no decorrer da prestação do 

serviço o reparo não ocorreu. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id nº 

10215257) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 10372091). 

Incorrendo em REVELIA passa a existir em benefício da parte Requerente 

a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que 

encontram-se amparados pela documentação carreada aos autos. Deste 

modo, comporta acolhimento o pleito da parte Requerente, quanto a 

restituição dos valores pagos eis que devidamente comprovados mediante 

recibo (id nº 5827645, p. 07). No que tange ao dano moral este revela-se 

presente, antes os fatos narrados na petição inicial que evidenciam a 

falha na prestação do serviço da parte Requerida, na relação de consumo 

entabulada entre estes. A ausência do devido reparo que culmina no 

agravamento do problema, somando-se a demorar em proceder com a 

restituição do veículo, o que restringiu a locomoção da parte Requerente 

são vícios que transbordam do mero descumprimento contratual e passam 

a afetar diretamente nesta. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ambos os Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a parte Requerida a restituir a importância de R$ 

1.230,00 (um mil duzentos e trinta reais) devidamente corrigida pelo INPC a 

partir do efetivo desembolso, 29.04.2016 e incidência de juros legais a 

partir da citação; bem como a pagar a importância total de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA LOEFF BARILI (REQUERENTE)

A. B. (REQUERENTE)

CELSO BARILI (REQUERENTE)

G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002379-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIANA LOEFF BARILI, CELSO 

BARILI, ALICE BARILI, GABRIELA BARILI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contudo, no 

Id. 13034288 foi coligido pedido de desistência da ação antes da 

sentença. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio 

da formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência 
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da parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003105-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORJAS TAURUS SA (REQUERIDO)

RECCAM REPRESENTACOES COMERCIAIS CAMPOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LEAL MARTINEZ OAB - RS7513 (ADVOGADO)

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS32803 

(ADVOGADO)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS45362 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu integralmente com o débito, conforme 

verifica-se no id nº 12699200 e houve concordância da parte Exequente 

postulando pela expedição de alvará (id nº 12724364); portanto, impõe-se 

a extinção da presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do 

CPC. Diante do exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para levantamento do valor 

depositado no id nº 12699200, conforme dados bancários informados no 

id nº 12724364. 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. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, no momento da distribuição. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANTUNES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUVALDO ESTEVAO BOTAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando a notícia 

de adimplemento do acordo, certifique-se o trânsito em julgado, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004289-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

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. De início, rejeito a 

matéria preliminar suscitada pela ré, eis que os fundamentos da questão 

se referem ao mérito da demanda. Julgo o mérito. Narra o requerente que 

é cliente do banco demandado há 7 anos e que, no dia 24/03/2017, foi 

surpreendido ao tentar pagar uma refeição com o cartão da referida 

conta, eis que a operação não foi autorizada. Relata que dirigiu-se a um 

caixa eletrônico para sacar o dinheiro para pagamento da refeição, o que 

também não foi autorizado, aparecendo apenas a mensagem de “conta 

privativa”, não sendo possível efetuar qualquer operação. Verbera que 

buscou a solução do problema em sua agência bancária, bem como junto 

às centrais de atendimentos da demandada, sendo informado que a conta 

foi bloqueada em razão de várias movimentações que poderiam ser 

fraudes, entretanto, o autor demonstrou que os valores eram seus, 

todavia, até o momento da propositura da ação a conta permanecia 

bloqueada. Compulsando os autos verifica-se que a empresa requerida 

não acostou nos autos qualquer documento assinado pela parte autora, 

gravação telefônica ou qualquer justificativa acerca do bloqueio da conta 

bancária do autor que ficou impedido de utilizar os serviços por extenso 

período, restando clara a responsabilidade da ré pela falha na prestação 

dos seus serviços. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida 

refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. 

Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 
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deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido para 

ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, o dano moral 

excepcionalmente configurado, na hipótese, considerando que o bloqueio 

indisponibilizou as verbas profissionais da parte demandante e ocorreu 

sem motivo aparente, já que há muito tempo a autora vinha utilizando a 

conta do Banco promovido e, no momento do bloqueio, a ré não logrou 

êxito em demonstrar qualquer irregularidade no cartão/conta bancária do 

autor. Neste sentido, acolhendo pedido indenizatório em caso análogo, o 

julgado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO CREDITÍCIA À ÉPOCA DO BLOQUEIO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTENCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. 

Hipótese em que a autora mantém contrato de conta corrente com o réu, e 

em virtude da utilização sistemática do limite de cheque especial, teve sua 

conta bloqueada. Bloqueio realizado, quando o limite do cheque especial 

não havia sido ultrapassado, sendo instrumento utilizado como forma de 

compelir a autora a manter contato com o Banco (fl. 26), o que se mostra 

indevido. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ao caso, porquanto a 

inscrição apontada pelo Banco (fl. 35) é posterior ao ato de bloqueio e o 

pedido indenizatório não vem embasado na inscrição em cadastro de 

inadimplentes. Dano moral excepcionalmente configurado, na hipótese, 

considerando que o bloqueio indisponibilizou a verba salarial da 

demandante e ocorreu sem motivo aparente, já que há muito tempo a 

autora vinha utilizando o valor concedido pelo Banco e, no momento do 

bloqueio, a conta estava regular. Quantum indenizatório fixado em R$ 

1.500,00(...), valor usualmente adotado pelas Turmas Recursais em casos 

análogos e que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJRS. Número do 

processo: 71005624077. Comarca: Comarca de Porto Alegre. Data de 

Julgamento: 29/06/2016.Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca) Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos moldes da fundamentação acima delineada. Diante do exposto, 

ratifico a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011907-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 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 

declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

sustentando a parte reclamante que diversas faturas do ano de 2012 

culminaram na cobrança excessiva do valor de R$1.532,97 (mil quinhentos 

e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) e inclusão do nome da 

parte autora no SPC/SERASA. Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada 

pelo requerido, eis que o caso não depende de perícia para resolução, 

sendo possível julgar a demanda com base nos documentos coligidos aos 

autos, dada a ausência de complexidade da causa. No presente caso, de 

rigor a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente. Analisando o histórico de consumo da unidade 

consumidora da parte autora (id. 2253111), verifica-se que esta mantinha 

um padrão antes dos faturamentos excessivo dos meses 05.2012, 

06.2012, 07.2018 e 08.2012, não havendo variação significativa nos 

meses anteriores desta situação. De acordo com o histórico de leituras do 

ano de 2012, tem-se que as cobranças acima referidas se mostraram 

excessivas em relação ao consumo médio do consumidor e, neste 

particular, é de se declarar inexistentes os débitos provenientes de 

cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese a possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização de aparelhos eletrodomésticos, ou na possibilidade de 

estar ocorrendo fuga de energia após o ponto de entrega, era ônus da ré 

comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na 

residência da parte autora. Logo, não se desincumbiu do seu ônus 

probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Além disso, as contas juntadas aos autos comprovam uma 

regularidade na média de consumo, e uma cobrança excessiva nos meses 

reclamados. Logo, não se justifica a súbita cobrança das quantias, sem 

qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da 

concessionária. Desta forma, de rigor acolher o pleito de declaração de 

inexistência dos débitos. Já no que se refere ao dano moral, verifica-se 

que a autora tinha ciência dos valores e faturas com referência aos 

meses de agosto a outubro de 2012, porém, só veio a distribuir a presente 

ação no mês de maio de 2016. Pois bem. O artigo 206, § 3º, inciso IX, do 

Código Civil dispõe que: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três anos: (...) 

V - a pretensão de reparação civil.” Se a mera pretensão reparatória civil 

já se submete ao prazo prescricional de 03 anos, ainda que venha-se a 

debater especificamente sobre as negativações, tal situação também foi 

fulminada pela prescrição. Neste sentido é o entendimento do STJ, 

consagrado no Jurisprudência em Teses de número 59: “18) A ação de 

indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do 

CDC, mas ao prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3°, do 

CC/2002.” Assim, a partir da ciência pela autora da inscrição indevida o 

prazo prescricional trienal se iniciou, qual seja, nos meses 

05/2012,06/2012, 07/2012, 08/2012 sendo certo que a presente ação 

somente foi ajuizada no mês 08/2016, portanto há mais de três anos do 

conhecimento do fato, após a ocorrência da prescrição. Portanto, a 

pretensão moral é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para declarar a inexigibilidade os débitos discutidos e CONDENAR a ré em 

obrigação de fazer para que realize o refaturamento com base na média 

de consumo dos 12 meses anteriores das contas de energia nos valores 

de R$ 381,14 (julho/2012); R$471,59 (agosto/2012); R$ 463,14 

(setembro/2012) e R$ 217,10 (outubro/2012) e, via de consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito. Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010638-74.2013.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HOTTEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS MARCUSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010638-74.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIA HOTTEZ - ME 

EXECUTADO: SERGIO LUIS MARCUSSO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação de execução em que o exequente fora devidamente 

intimado para dar prosseguimento ao feito (Id. 2980536), 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 principalmente ao exequente conferir profícuo 

prosseguimento ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. 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.” Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. 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, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010574-93.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI DE APARECIDA SANSEN JAWORSKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY ROBERT KRIEGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010574-93.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: LORENI DE APARECIDA 

SANSEN JAWORSKE EXECUTADO: JOHNNY ROBERT KRIEGER Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Em Id 12492426 a exequente informa nos autos que o executado 

adimpliu o débito objeto da presente ação, assim, dissolvendo o litigio 

outrora existente. “Ex positis”, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Ademais, proceda-se ao cancelamento da restrição judicial 

pelo sistema RENAJUD do veículo penhorado nos autos (Id. 10913200), 

juntando-se aos autos cópia da operação. Após o trânsito em julgado, não 

havendo outras providências a serem adotadas na presente demanda, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010500-73.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SARTORETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010500-73.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: LEDOCIR ANHOLETO 

EXECUTADO: LEANDRO SARTORETTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação de execução em que o exequente fora devidamente 

intimado para dar prosseguimento ao feito (Id4320411), porém deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante evento nº. 

6456567 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 principalmente ao exequente 

conferir profícuo prosseguimento ao feito, porém, este deixou transcorrer 

o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. 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.” Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. 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, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012463-82.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GUSSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012463-82.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDINEIA GUSSON 

EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de execução em que 

o exequente fora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito 

(Id. 3696455), porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, consoante evento nº. 6129138. 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 principalmente ao exequente conferir profícuo 

prosseguimento ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. 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.” Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem 
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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, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011949-32.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIONE BARBOSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - MT15824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011949-32.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: NEUSIONE BARBOSA SILVA 

EXECUTADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de execução em que o 

exequente fora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito (Id. 

3054042), porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

consoante evento nº. 4806088. 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 principalmente ao exequente conferir profícuo prosseguimento 

ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer 

manifestação, em que pese tenha sido devidamente intimado. 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.” Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando por 

algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, não 

vislumbro alternativa senão extingui-lo. 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, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011133-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISSA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011133-50.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: AISSA & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - 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 ação de execução em que o exequente 

fora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito (Id. 4146976), 

porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante 

evento nº. 6292236. 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 principalmente 

ao exequente conferir profícuo prosseguimento ao feito, porém, este 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que 

pese tenha sido devidamente intimado. 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.” Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. 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, 30 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320591 Nr: 3472-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCIELLI FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, 

porém e PERMITO que a requerente FRANCIELLI FERREIRA DO 

NASCIMENTO assuma o encargo de fiel depositária do veículo 

marca/modelo VW/Golf, 1.6, sportline, ano 2007/2008, alco/gasol, placa 

AOV 6186/MT; chassi 9BWCAO1J184002948; Renavam 00922890110, 

cor preta.Determino a entrega do bem à requerente, mediante assinatura 

de termo nos autos.Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Após, transladem-se as cópias necessárias aos autos 

principais e arquive-se este feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 321684 Nr: 4160-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HENRIQUE ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HELEODORO 

BRANDÃO - OAB:

 Vistos,

Diante da decisão que concedeu o "Habeas Corpus" ao acusado, 

estabeleço o prazo bimestral para comparecimento periodico em juizo para 

o réu informar e justificar suas atividades civis.

Destarte, expeça-se o competente alvará de soltura.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325393 Nr: 6584-31.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:MT - 6846

 Carta Precatória - Código Apolo 325393
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Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Rosa Basilio de Souza.

Designo o dia 05 de junho de 2018, às 15 horas para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe-se ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem 

como que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, 

do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 18 de maio de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318418 Nr: 1945-67.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JÚNIOR DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Certifico e dou fé que o advogado ISMAEL DOS SANTOS, fica 

devidamente intimado à apresentar resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318411 Nr: 1938-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Certifico e dou fé que o advogado Marcos Vinicius Borges, fica 

devidamente intimado à apresentar resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10(dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 240652 Nr: 12409-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Certifico e dou fé que o advogado LEONARDO PAULI GONÇALVES, fica 

devidamente intimado à apresentar nestes autos, ALEGAÇÕES FINAIS, na 

forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco)dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 187131 Nr: 8348-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que na certidão de f. 147 (do Oficial de 

Justiça) o réu informa que tem advogado e que é o dr. NEVIO PEGORARO, 

assim, INTIMO o advogado NEVIOPEGORARO, OAB/MT 6904, para, no 

prazo legal, querendo, manifestar-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 4/2018/RH-VG - I PROCESSO SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

* O Edital n° 4/2018/RH-VG completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 5/2018/RH-VG - O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE Dr. Jones Gattass Dias, no uso de suas 

atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 

setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, torna público as INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS do V 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes 

dos cursos de nível superior em Direito e Ciências Contábeis para a 

Comarca da Várzea Grande, mediante as condições estabelecidas no 

Edital nº. 3/2018/RH/VG.

 * O Edital n° 5/2018/RH-VG completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003771-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILANE SOARES DA SILVA OAB - 365.646.801-04 (REPRESENTANTE)

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 40% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta bancária indicada nos autos em nome da menor (Lei n.º 

5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no endereço constante na 

inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação 

que designo para o dia 31/07/2018 às 14:00 horas, nos termos do art. 695, 

do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VII- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º e 

§9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VIII- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. IX- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. X- Notifique-se o 

Ministério Público. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 342890 Nr: 10212-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSN, LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16284, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a fim de possibilitar as retificações necessárias no Formal 

de Partilha, INTIMO O REQUERENTE A DEVOLVER O FORMAL DE 

PARTILHA NA SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 278470 Nr: 22075-64.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADONIRAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em face da devolução da Carta Precatória cujo objetivo era 

colher o depoimento pessoal da Requerente, o que não foi alcançado em 

razão de não residir no endereço informado, impulsiono os autos para 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, em 

conformidade com a determinação proferida em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 284901 Nr: 3949-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVCAB, DDCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O, SANDRA FORTUNATO UEMA GONÇALVES - 

OAB:22917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 Certifico que, em razão da certidão do oficial de justiça de fls.125, intimo a 

parte autora para que se manifeste, por meio do seu advogado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 240413 Nr: 1758-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDAS, SMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:21109-E, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHINAIDER BONFIM GOMIDE 

- OAB:18350/O

 Certifico que, em face da planilha do cálculo do débito estar desatualizada 

(fls. 102/103), impulsiono os autos para intimar a parte Autora a 

apresentar nova planilha do débito, no pazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 75072 Nr: 7590-06.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMIR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON KNEIP DUQUE - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DO UNIVAG-CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

- OAB:OAB/MT 6566, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - UNIVAG - 

OAB:6357/MT, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, 

Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que todos os herdeiros são MAIORES E 

CAPAZES, sendo possível, pois, a conversão do inventário em 

ARROLAMENTO, nos termos do art. 659 e seguintes do NCPC.

Frisa-se que nos casos de arrolamento sumário faz-se necessário que as 

partes tragam aos autos o termo de partilha amigável assinado por todos 

os herdeiros devidamente representados por advogado ou defensor, com 

poderes para tal.

Assim, determino:

I- Faculto a conversão do presente inventário em arrolamento sumário, 

devendo, para tanto, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentar 

plano de partilha amigável devidamente assinado por todos os herdeiros 

devidamente representados .

II- Sem prejuízo da determinação anterior, intime-se a inventariante para 

apresentar:

a) certidão negativa de testamento do falecido junto à ANOREG;

b) certidão negativa de débito emitida pela PGE;

IV- Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 246687 Nr: 6772-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDMC, MCDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor/ exequente, nos termos do art. 922 do 

CPC.Cumpra-se. Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se o(a) 

patrono(a) do exequente para manifestar se o executado cumpriu 

integralmente o acordo. Desta audiência saem as partes devidamente 

cientificadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450855 Nr: 12273-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDST, PADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA - OAB:8.777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 

9237, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em face da contestação apresentada (fls. 52/67), que 

levanta, inclusive, preliminar de "coisa julgada", impulsiono os autos com 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR, QUERENDO, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450855 Nr: 12273-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDST, PADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA - OAB:8.777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 

9237, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

I - A renúncia só produz efeitos processuais depois que, cumprida, conste 

dos autos ou que a parte ingresse em Juízo com novo procurador. Além, é 

claro, de continuar o advogado representá-lo, pelo prazo de 10 dias. 

Intime-se a renunciante para trazer para os autos, no prazo legal, prova 

da notificação, posto que é dever do advogado e não do Juiz cientificá-lo 

(CPC, art. 112).

II - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003997-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES OAB - MT23447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. D. C. (REQUERIDO)

G. H. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003997-58.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a requerente para trazer aos autos o documento do infante 

Gabriel, com o nome de seu genitor, bem ainda a certidão de óbito dos pais 

dos infantes. Prazo: 15 dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 28 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004211-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. M. (REQUERENTE)

V. D. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004211-49.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se 

para informar sobre a existência de bens a partilhar e corrigir o valor da 

causa (art. 292, III, do CPC). No presente caso, não obstante a juntada de 

declaração de pobreza aos autos, verifica-se que as partes possuem 

condições de fixar pensão vitalícia de valor razoável em favor da esposa 

– R$ 1.000,00, fora o valor da pensão aos filhos – R$ 4.000,00, indicando 

que detêm condições suficientes para recolher as custas processuais. 

Intimem-se as partes, via Advogada, para recolher as custas processuais 

e taxas judiciárias. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 28 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1003345-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDISON JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

EMANUELE AUXILIADORA DA COSTA ALMEIDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003345-75.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Alvará Judicial. Defiro a AJG. Intime-se a autora, via Advogado, para 

encartar documentação pessoal do “de cujus”, uma vez que encontra-se 

ilegível. Informe acerca da união estável. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 17 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007577-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. N. D. S. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1007577-33.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À Advogada do Autor para impugnar no prazo legal Várzea 

Grande/MT, 30 de maio de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001167-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO)

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001167-56.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Como 

mencionado desde a decisão inicial, a guarda, se deferida, o será à mãe e 

não a filha, de modo que a genitora da infante DEVE INTEGRAR o pólo 

ativo da ação, JUNTAMENTE COM A FILHA, o que não ocorre com a 

simples juntada aos autos da procuração da genitora. Intime-se para 

qualificação completa da genitora e sua inclusão no pólo ativo da ação. 

Sem prejuízo do contido acima, redesigne-se a audiência conforme a 

pauta da Sra. Conciliadora. Diante do endereço informado (Id. 9763014), 

cite-se o requerido por carta precatória. Expeça-se o necessário a 

realização do ato. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001167-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO)

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1001167-56.2017.8.11.0002 Certifico que tendo em vista a determinação 

redesigno a data de 27/julho/2018 Às 13hora para a realização de 

audiência de conciliação conforme determinado em decisão. Várzea 

Grande/MT, 30 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 271897 Nr: 14596-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMLR, HRLR, NDCLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA C. ARRUDA - 

OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc.

Diante do contido às fls. 99, bem ainda o parecer do Ministério Público de 

fls. 101, determino a intimação da parte credora para informar do 

cumprimento do avença, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, diga o Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 300214 Nr: 20834-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR DAMAZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA BERTOLINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc..FUNDAMENTO E DECIDO.Da remoção da Inventariante.Diante 

da desídia da atual Inventariante na condução do feito, removo-a de ofício 

e nomeio como Inventariante a Sra. Marileia Damásio da Silva, com 

fundamento no artigo 622 do Código de Processo Civil.Intime-se para 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, bem ainda encartar 

certidão negativa de da Fazenda Municipal.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 

29 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 314020 Nr: 10251-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRDF, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920MT, yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes e seus procuradores pra 

comparecerem no dia 28/junho/2018 às 14horas na Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC desta Comarca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 448581 Nr: 11196-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, LCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:, VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - 

UNIVAG - CURADORA ESPECIAL - OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Nada sendo requerido, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431945 Nr: 2115-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDN, UCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, ELZA DA SILVA O. CAIXETA - OAB:11.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2115-49.2016.811.0002.

Código nº. 431945.

VISTOS etc.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça deste Estado, verifiquei pelo 

processo nº. 2354-15.2000.811.0002 - código: 392052, que o Sr. 

Waltelemar Ventura Almeida Dantas foi posto em liberdade em data de 

12/12/2017.

Assim sendo, intime-se a parte autora, via Advogado, para indicar o atual 

endereço do requerido a fim de que este possa ser citado da presente 

demanda.

Com o aporte do endereço, cite-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 348567 Nr: 14725-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:OABMT15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:MT 12.320

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte reqeurida para que no prazo de 

10 (dez) dias manifeste sob a petição juntada nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443077 Nr: 8399-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT

 VISTOS etc.

Intimem-se as partes pessoalmente e por seus Advogados, via DJE, para 

trazer aos autos, cópia de sua certidão de nascimento ou de casamento, 

recente, comprovando a ausência de impedimento ao casamento.

Ademais, esclareçam exatamente o período de união estável.

Em seguinda, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 347246 Nr: 13636-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURO CARLOS PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT

 VISTOS etc.

Expeça-se formal para registro no cartório competente.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351705 Nr: 17102-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDA, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a expedição de certidão para protesto do título 

e inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. (...) 

Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade 

para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá 

pleitear a realização de nova avaliação.Acolho o pleito do Ministério 

Público de fls. 64.Intime-se a parte exequente, pela Defensoria Pública, 

para fornecer o endereço atualizado do executado, no prazo de 10 (dez) 

dias.Com o aporte da informação, intime-se o executado, por Oficial de 

Justiça, acerca da penhora, para requerer a substituição por dinheiro, 

querendo, e, não sendo o caso, para assinar o termo 

correspondente.Após, avalie-se o bem.Da avaliação, dê-se ciência as 

partes, sendo a autora pela Defensoria Pública, e o requerido, por Oficial 

de Justiça, que deverá se manifestar acerca do pedido de adjudicação do 

bem penhorado à exequente, no prazo de 10 (dez) dias (art. 876, § 1º, 

inciso II, do CPC).Decorrido o prazo ou caso o executado não seja 

localizado em seu endereço, por eventual mudança, defiro o pedido de fls. 

69, desde que compatível – o valor do bem e a dívida -, e adjudico em 

favor do exequente, já qualificado nos autos, o veículo penhorado nestes 

autos.Para que a adjudicação considere-se perfeita e acabada, lavre-se 

auto de adjudicação, o qual conterá assinatura do juiz, do adjudicante, do 

escrivão e, se for presente, do devedor (art. 877, § 1º, inciso II, CPC). 

Após, diga a parte exequente e o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326076 Nr: 22438-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS PEDRO CLEMENTE DA SILVA, 

EDUARDO APARECIDO DA SILVA, RODRIGO APARECIDO DA SILVA, 

JOÃO PEDRO BARBOSA DA SILVA rep. P/ sua genitora Elisabete Lima 

Barbosa, NUBIA FERNANDA DA SILVA, CLEBER CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B/MT, JOSE WILSEM MACOTA - UNIVAG - OAB:7481 

OAB/MT, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, EDUARDO AUGUSTO 

BORDONI MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, FAUSB- FAC. DESE. SÁVIO 

BRANDÃO - OAB:, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES-FAUSB - 

OAB:4.533

 "(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união 

estável entre MARIA JOSÉ SILVA E PEDRO CLEMENTE DA SILVA, nos 

termos do artigo 226, § 3.º, da Constituição Federal, no período acima 

descrito, ou seja, 23/10/1983 até 23/10/2006, data do óbito. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Os 

presentes saem intimados. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa a cobrança em 

virtude dos benefícios da AJG. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 422658 Nr: 23381-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENICE DE SOUZA SILVA, RONAN VITOR DE SOUZA 

SILVA, RODRIGO VITOR DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JANICE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:9623, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 23381-29.2015.811.0002.

Código nº. 422658.

VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada aos 11/11/2015 (fls. 04).

A Inventariante desistiu do processo (fls. 55).

 Determinação de fls. 56, para que a Inventariante regularize sua 

representação processual.

 Intimada pessoalmente (fls. 62), bem ainda por sua patrona, via DJE, a 

Inventariante quedou-se inerte (fls. 63).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que nomeou a requerente como Inventariante, tornando 

sem efeito, em consequência, o Termo de Compromisso (fls. 31).

P. R. I.

Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 06).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350897 Nr: 16492-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDSR, ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, VANESSA PINHO SILVA 

- OAB:11183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Defiro a AJG.

A petição inicial deverá ser emendada.

O rito da presente execução é incompatível com o das parcelas cobradas

Intime-se a parte exequente, via Advogada, para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 346645 Nr: 13140-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARNABE PAULO DOS SANTOS, LUCIANA BARBOSA, 

DEBORA PAULA DOS SANTOS GAIVA, GIOCONDA PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA BARBOSA DOS 

SANTOS, Marcia Calixto Tavares, Matheus Tavares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, GIOCONDA PAULA DOS SANTOS - OAB:9.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/MT, CARLOS FREDERICK S.I.DE ALMEIDA 

- OAB:AOB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

ISABELLY FORTUNATO - OAB:21.705-B, Kalyanca Silva - OAB:, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 ISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

Intimem-se os renunciantes maiores de idade, por Advogados, para 

cumprimento do disposto no art. 1.806 do Código Civil (escritura pública ou 

termo nos autos), no prazo de 15 (quinze) dias.

O Inventariante deverá apresentar as últimas declarações e plano de 

partilha, ouvindo-se o herdeiro menor de idade e o Ministério Público.

Após, diga a Fazenda Pública.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 227106 Nr: 7320-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASSeAASSrPsmMADFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7320-06.2009.811.0002.

Código nº. 227126.

VISTOS etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos.

 A parte autora deixou de dar andamento ao feito.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte (fls. 93 e 96/97).

 O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção, 

eis que as exequentes atingiram a maioridade (fls. 100).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451045 Nr: 12347-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:OAB/MT 15643-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO da Sra. MARCILENE 

OLIVEIRA DE JESUS, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis 

nomeando como sua curadora sua filha, a requerente MARLENE OLIVEIRA 

DE JESUS, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 

lei.Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, 

no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) 

meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, 

do NCPC. P. R. I. Lavre-se o termo de curatela.Isento de custas (fls. 

19).Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de 

Maio de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 428382 Nr: 26505-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, EADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. A partilha 

dos bens imóveis descritos às fls. 14/17 opera efeito apenas entre as 

partes, ante a ausência de Escritura Pública.P. R. I.Isentos de custas 

processuais (fls. 34).Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que a autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

ELIANE APARECIDA DA SILVA (fls. 11).Lavre-se termo de guarda 

compar t i lhada.Em segu ida ,  a rqu ive -se  com ba ixa  na 

distr ibuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 425030 Nr: 24625-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10.201/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Distrito 

Federal - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, diante da ausência 

de interesse no prosseguimento deste feito, eis que a guarda já foi 

definida judicialmente, após o ajuizamento desta ação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

VI, do CPC.P. R. I.Isento de custas, face a gratuidade (fls. 17).Após o 
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t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  n a 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409711 Nr: 16473-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDNA, APRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRNDA, ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO NUNES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/PE 29.526

 VISTOS etc.

 REVOGO a sentença de fls. 66, ante a manifestação de fls. 67/70, 

protocolizada em data anterior a prolação da sentença.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 67/70, bem 

ainda o pleito do Ministério Público de fls. 71, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, 

do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Encaminha-se cópia do acordo de fls. 67/70 para o juízo da 3ª Vara de 

Família, eis que abrange o feito n° 16458-84.2015.811.0002 em trâmite 

naquela Vara.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 322986 Nr: 19385-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FÁTIMA MOURA PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURÍCIO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS WENDER CURVO RONDON 

- OAB:15913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19385-91.2013.811.0002.

Código nº. 322986.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A Inventariante informou às fls. 25, a existência de apenas dois herdeiros, 

sendo Murilo Moura de Almeida e Cibelle Moura de Almeida.

Entretanto, às fls. 41 trouxe a renúncia de outros dois herdeiros, Rodrigo 

Alves de Almeida e Kely Amanda Alves de Almeida Monteiro da Silva, que 

sequer foram anteriormente mencionados nos autos.

Assim sendo, acolho o pleito do Ministério Público de fls. 48, e chamo o 

feito à ordem para determinar a intimação da Inventariante para esclarecer 

acerca de todos os herdeiros deixados pelo falecido, bem ainda 

providenciar a comprovação judicial da união estável havida com o 

falecido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, o herdeiro Murilo Moura de Almeida deverá ser citado 

pessoalmente, eis que não fora localizado para tanto.

A herdeira Cibelle Moura de Almeida, por sua vez, deve regular sua 

representação processual, eis que já completou a maioridade civil.

Por fim, a Inventariante deve encartar aos autos as certidões negativas de 

débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual – expedida pela PGE -, e 

Municipal.

Em seguida, diga a Fazenda Pública Estadual.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311781 Nr: 7848-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFSDAR, SDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, FABIANA CURI - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 5.038, RENNAN ALVES LEMES - ESTAGIÁRIO - 

OAB:OAB/MT 17.251-E

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAMILLY FERNANDA SOUZA DE 

ALMEIDA RIBEIRO, Filiação: Sueli de Souza Santos e Luiz Fernando de 

Almeida Ribeiro, data de nascimento: 25/08/2006, brasileiro(a), solteiro(a), 

menor impúbere e atualmente em local incerto e não sabido SUELI DE 

SOUZA SANTOS, Cpf: 01866340131, Rg: 1577941-6, brasileiro(a), 

solteiro(a), ajudante/manicuri. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao feito.

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, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449737 Nr: 11746-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJMDB, RGMDB, MMDS, PAMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 8777, JACKSON SATELES DE MATOS - 

ESTAGIÁRIO - OAB:OAB/MT 18304-E, SÉRGIO MITSUO TAMARA - 

OAB:17.150-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICHARD JUNIOR MARTINS DE BRITO, 

Filiação: Marcia Martins da Silva e Antunieudes Martins de Brito, 

brasileiro(a), menor e atualmente em local incerto e não sabido MARCIA 

MARTINS DA SILVA, Cpf: 03689597161, Rg: 20749627, Filiação: Maria 

Aparecida Martins da Silva, data de nascimento: 24/03/1990, brasileiro(a), 

natural de São Jose dos Quatro Marcos-MT, casado(a), Telefone 

6593196810. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao feito..

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, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396625 Nr: 9592-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAG, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HTDA, AFDA, HTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES, 

Filiação: Michele Gonçalves, brasileiro(a), menor e atualmente em local 

incerto e não sabido MICHELE GONÇALVES, Cpf: 01905534132, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao feito.

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, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303318 Nr: 24247-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDFVDG, JEEDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HADASSA DE FREITAS VIEIRA DE 

GOUVÉA, Filiação: Jane Eire Esmera de Freitas e Moises Aparecido Vieira 

de Gouveia, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido JANE EIRE ESMERA DE FREITAS GOUVEA, Cpf: 02463224975, Rg: 

70055252, Filiação: Jandira Esmera de Freitas e Aroldo Rodrigues de 

Freitas, brasileiro(a), casado(a), aux. de escritório, Telefone 

3694-5201/3644-2440. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao feito.

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, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418696 Nr: 21371-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDSCA, MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA 

ALMEIDA, Filiação: Michele da Silva Cunha e Lindomar Curvo de Almeida, 

data de nascimento: 23/04/2015, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MICHELLE DA SILVA 

CUNHA, Cpf: 04500362193, Rg: 2366603-0, Filiação: Ivanilda dos Santos 

Silva e Valdinei de Morais Cunha, data de nascimento: 05/05/1995, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 

99265-3695/9637-2453. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar prosseguimento ao feito..

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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301328 Nr: 22069-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA CAMARGO DE SOUZA, Cpf: 

80881980110, Rg: 11138114, Filiação: Elza Camargo de Souza e Jorge 

Quirino de Souza, data de nascimento: 13/03/1975, brasileiro(a), natural de 

Ivate-PR, domestica, Telefone 9606-1304. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar prosseguimento ao feito..

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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397667 Nr: 10107-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALANA CAROLINE SOARES LOPES, Cpf: 

06008905113, Rg: 2593823-1, Filiação: Sirlene das Dores Soares e José 

Carlos Lopes, data de nascimento: 29/06/1999, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto acostar aos autos o endereço atualizado do requerido..

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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 23 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432008 Nr: 2147-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCA, GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469/O, Géssica de Arruda Oliveira - OAB:22673

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

para manifestar sobre a petição do requerido, encartada as fls.156/158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 370751 Nr: 19985-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉFDCL, EGDCL, LDDCP, HGDCL/GDCL, EPLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120-0/OAB-MT, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA - 

OAB:22664-O, MARCELO DE SIQUEIRA LUIZ - OAB:18898

 "Vistos etc. Versam os autos acerca de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

aforada por ERIC FELIPE DA SOCTA LEITE e OUTROS, representados pela 

sua genitora, Sr.ª LUCIANE DIAS DA COSTA PEREIRA, em face de EDSON 

PEREIRA LEITE. (...)Ex Positis, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes às fls. 87/89, com relação ao débito alimentar executado nestes 

autos, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, bem 

como SUSPENDO a presente execução até o integral cumprimento do 

referido acordo. Sendo assim, considerando tudo o mais que dos autos 

consta, bem como diante do caráter de excepcionalidade da prisão civil 

(CF/88, art. 5º, inciso LXVII), com fulcro §6º, do art. 528 do CPC/2015, 

REVOGO O DECRETO PRISIONAL DO EXECUTADO, eis que a obrigação 

alimentar foi objeto de avença, não subsistindo a pretensão inicial dos 

exequentes.Advirto ao executado, que eventual inadimplemento do débito 

objeto do acordo que aqui se homologa, ensejará em novo decreto 

prisional, o que por certo inviabilizará a apreciação de novos acordos. 

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, para que coloque 

imediatamente o executado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso. Dê-se ciência do Ministério Público. Após o lapso temporal da 

suspensão, intime-se a exequente para no prazo de 5 (cinco) dias, 

colacionar aos autos os comprovantes de pagamento referente ao 

cumprimento do acordo e, em seguida, colha-se manifestação Ministerial. 

Após, conclusos. Intimem-se. Às URGENTES providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004273-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004273-89.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EUGENIO DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma muito 

objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 

10:00 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001556-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA PIRES (AUTOR)

JOSE ELSON PIRES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joaquim Maia Filho (RÉU)

OUTROS RÉUS DESCONHECIDOS (RÉU)

ROSA SOUZA PAIXAO (RÉU)

REGINALDO ANTONIO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para que manifeste acerca das petições 

da parte requerida ID n. 13307004 de 21/05/2018 e ID n. 13444561 de 

30/05/2018, BEM COMO manifeste acerca da certidão ID n. 12877001 da 

Senhora Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002377-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELMA ALMEIDA CRISANTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT0012839A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002377-79.2016.8.11.0002. 

AUTOR: SIDELMA ALMEIDA CRISANTO DA COSTA RÉU: SOCIEDADE 

HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP Vistos ... As 

preliminares arguidas na peça de contestação a meu ver diz respeito a 

questão probatória; o pedido a meu ver está definido na inicial em 

específico quanto a valores; o restante dos questionamentos deverão ser 

apurados em sede probatória quanto a vinculação do fato a requerida e na 

existência de culpa por parte desta; por isso é prematuro em falar em 

ausência de interesse processual e impossibilidade do pedido de uma 

forma tão genérica; posto isto rejeito as preliminares; No mais fixo os 

pontos controvertidos de que Já estando no feito o requerimento quanto 

as provas e pleiteando a parte prova pericial determino a realização da 

perícia, nomeando o médico Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional na Av. Aclimação, n.° 122, Bairro Bosque da Saúde 

(consultório de esquina anexo ao Hospital São Mateus), telefones (65) 

3051-2250/2376. Intimem as partes para apresentar quesitos e 

assistentes técnicos, querendo, no prazo comum de 05 dias. Após, ao 

perito para, em aceitando, apresentar proposta de honorários, 

intimando-se as seguradoras, em seguida, para depositar a integralidade 

dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos 

trabalhos periciais. Realizado o levantamento, ao Sr. Perito para designar 

data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se da data 

respectiva as partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para designação de audiência de 

instrução. VÁRZEA GRANDE, 30 de maio de 2018. ESTER BELEM NUNES 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308716 Nr: 4680-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, LIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:7816-B, ELADIO 

MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86.235

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de 

intimação das partes requeridas para comparecimento a audiência 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308716 Nr: 4680-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, LIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:7816-B, ELADIO 

MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86.235

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida OI S/A indicado a fl.370, Dr. 

Eladio Miranda Lima, acerca do despacho de fls.384 a seguir transcrito: 

"Vistos... O respectivo processo encontra-se apto ao saneador, 

estabelecido no art 357 do CPC, o que passo a fazer: Observando que 

não foram alegadas máteria de caráter processual na fase da defesa, e 

estando o feito em ordem, com as condições de ação e 

representativamente, DOU COMO SANEADO O FEITO, remetendo o feito à 

instrução; Delimito que a prova deverá versar sobe o pedido na inicial; 

Então, DOU COMO SANEADO O FEITO, e remetendo o feito à instrução; 

Desde já sendo apresentadas o pedido de provas, defiro-as; Havendo 

pedido de colheita de prova oral, designo audiência de instrução para o dia 

26/06/2018, as 15:00hrs. Determino, outrossim, o comparecimento das 

partes para a colheita de seus depoimentos pessoais ex officio. 

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 12 de abril de 2018. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404990 Nr: 13910-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEIS RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE TRANSPORTES LTDA ME, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:16.319 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI 

- OAB:67.082/SP

 Tomado o depoimento do autor e ouvida sua testemunha, Sr. Elio Vieira 

Presílio, insiste a advogada da seguradora na oitiva da testemunha 

Anderson Gallozio de Freitas, que foi intimado a comparecer por carta e 

assim não o fez.Em se tratando de Policial Rodoviário Federal, oficie-se ao 

Comando para comparecimento em audiência de continuação, que 

redesigno para 10.07.2018, às 16:00h.Expeça-se Carta Precatória para a 

Comarca de Araucária-PR, a fim de ser ouvida a testemunha Edson da 

Silva, conforme endereço constante nos autos.Em face de que a parte 

autora pleiteou perícia no carro e tal pedido ainda não foi apreciado, hei 

por bem em, inobstante a ordem da produção de provas, deferir a 

realização da perícia no veículo.Para tanto, nomeio o Sr. Durval Bertoldo 

da Silva, Engenheiro Mecânico, CREA n.° 18561 e IMA 036, podendo ser 

encontrado na Rua Gonçalves Dias, n.° 31, Bairro Santa Cruz, 78068-270, 

em Cuiabá-MT.Intimem as partes para apresentação de quesitos e, 

querendo, assistentes técnicos, no prazo comum de dez dias.Após, 

notifique-se o Sr. Perito para que, em aceitando, apresentar proposta de 

honorários.Realizado o depósito integral dos honorários pelo autor, ao Sr. 

Perito para designar data e horário para início dos trabalhos periciais, 

ficando estabelecido o prazo de trinta dias para entrega do laudo pericial, 

do qual as partes, quando de sua juntada, deverão ser intimados mediante 

certidão de impulso para manifestar-se no prazo comum de 20 (vinte) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437943 Nr: 5659-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 

7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15.398/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 29.05.2018

Horário: 16:00h

Processo n.º 5659-45/2016 (Cód. 437943) – Ação de Cobrança

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

Advogado: Cosme Bomfim de Azevedo Junior

Parte ré: Noeli Gonçalves

Advogada: Deusaide J. Leopoldino

Feito o pregão foi constatada a presença do preposto da autora, Sr. 

Alexandre Dalcin, acompanhado de seu advogado. Ausentes a ré e sua 

advogada.

Registro, também, a presença dos estagiários Ireni Batista da Costa, 
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OAB/MT 19150/E, Lucélia Lima de Arruda Mateus, Victor Adolpho Pinheiro 

Sala e Leonardo Cesar de Campos Marcoski.

Requer o advogado da autora a juntada de substabelecimento e carta de 

preposição.

Pela MMª Juíza foi dito:

Juntem-se os documentos da autora.

Tomado o depoimento do preposto da autora e não havendo mais provas a 

produzir, encerro a instrução.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais no prazo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se com a autora.

Após, conclusos para sentença.

Relativamente aos Embargos de Declaração, conforme observo de fls. 

96/101, é de caráter modificativa, tratando o embargante de questão 

meritória.

Rejeito os Embargos, devendo a matéria meritória ser apreciada em 

sentença, e não em meros Embargos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 229691 Nr: 9894-02.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINO DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELY GONÇALINA DA SILVA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar nos autos sob às fls.108.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411390 Nr: 17412-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDROSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo nº 17412-33/2015. (Cód. 411390)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 

99/100, ciente que a inércia resultará na concordância e extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 499953 Nr: 13726-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURO CICHELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYENE CRISTINA SODRÉ FARIAS, MERLYN 

ERICKA SODRE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILZE REGINA APARECIDA PINTO 

- OAB:23.740/PR, JORGE CLARO BADARÓ - OAB:14.467/PR, JOSE DO 

CARMO BADARO - OAB:OAB/PR 14471, MARCIA S.BADARÓ - 

OAB:22.657/PR, THAÍSA JAQUELINE VROBLEWSKI - OAB:28.030/PR, 

THOMIRES ELIZABETH PAULIV BADARÓ DE LIMA - OAB:28032/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente para que manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 406872 Nr: 15053-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15053-13/2015. (Cód. 406872)

Vistos...

Intime-se o autor por edital, mediante diligência do juízo, para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, 

art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 29 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004176-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004176-60.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 70.932,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAMIL ALIMENTOS S/A Parte 

Ré: RÉU: SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, comprove o pagamento das diligências, no prazo de 

cinco dias. Processo: 1004176-60.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

70.932,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) 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, 30 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004961-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIO BARBARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 641 de 692



VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004961-22.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.330,57; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

DELIO BARBARA O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, traga aos autos a guia de recolhimento de 

diligência, no prazo de cinco dias. Processo: 1004961-22.2016.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 10.330,57; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) 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, 30 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002324-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002324-64.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 38.510,77; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA Parte Ré: RÉU: FRANCISCO GONCALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, comprove o recolhimento das 

d i l i g ê n c i a s ,  n o  p r a z o  d e  c i n c o  d i a s .  P r o c e s s o : 

1002324-64.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 38.510,77; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40) 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, 30 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001869-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR VALVERDE DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN (RÉU)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001869-02.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 86.359,61; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VILMAR VALVERDE DUARTE Parte Ré: 

RÉU: JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN, CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo 

de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 30 de 

maio de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO APARECIDO PEREIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001243-46.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 40.380,57; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIO APARECIDO PEREIRA MELO Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo 

de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 30 de 

maio de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007947-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI FERREIRA GONCALVES NETO (RÉU)

Glaucia Polliana M. D. Gonçalves (RÉU)

Vagner Ferreira Gonçalves - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1007947-12.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 25.620,19; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Cobrança de Aluguéis - 

Sem despejo]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO Parte Ré: RÉU: VAGNER FERREIRA 

GONÇALVES - ME, JOACI FERREIRA GONCALVES NETO, GLAUCIA 

POLLIANA M. D. GONÇALVES O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para manifestar acerca da correspondência 

devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 30 de maio de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO 

CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 6084-63.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENIR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:MT 9.203, MIRKO VINCENZO GIANNOTE - 

AMEC/UNIC - OAB:OAB/MT 4673, SAUL DUARTE TIBALDI-AMEC - 

OAB:OAB-MT 3.935, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES - OAB:4053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: dolores maria alves de 

moura - OAB:MT 5445, LAURA APARECIDA MACHADO - 

OAB:1494-E/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, II, do Código de Processo 

Civil.Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 19).Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447108 Nr: 10495-61.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CAMINHÕES USADOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE - 

OAB:9146- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença com relação aos honorários advocatícios (fls. 141/142).

Assim, intime-se a parte executada/autora para que efetue o pagamento 

do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor/requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, fazendo constar como 

exequente André Assis Rosa, e como executado Marcos Caminhões 

Usados e Serviços Ltda, vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 533437 Nr: 6256-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATO MATERIAS ELÉTRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON KIESQUI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos 

termos § 3º do art. 134 do CPC, e determino a suspensão do processo 

principal – ID. 209762

Cite-se o sócio da empresa executada para manifestar e requerer as 

provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo o sócio da 

empresa executada, conforme qualificação trazida pelo exequente à fl. 04.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237778 Nr: 17568-31.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IZABEL DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DOS SANTOS, IVO PEREIRA DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619, LUCIANO DA SILVA ALVES - NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS, UNIVAG. - OAB:OAB/MT 8.882

 Vistos etc.

Abra-se vista à Defensoria Pública para regularização do polo ativo, de 

acordo com a decisão de fls. 123. Prazo: 15 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 7533-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA SEVERO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em consulta ao Sistema BacenJud nos termos postulados às fls. 93/94, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Assim, proceda a citação da executada no seguinte endereço: Rua 

Mirangaba, nº 65, Parque dos Novo, Campo Grande/MS.

Caso negativa a citação acima, expeça-se ofícios às empresas indicadas 

pela credora às fls. 93, a fim de se obter o endereço cadastral da 

exequente

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385953 Nr: 2616-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL 

TELECOM S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424247 Nr: 24224-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUNHA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (KR 

SEGURANÇA PATRIMONIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA VISÃO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 
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CUNHA - OAB:12713/MT, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 

20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 84, necessário se faz a regularização 

processual, uma vez que o douto patrono da parte autora renunciou ao 

mandato, devendo ser o mesmo intimado pessoalmente para constituir 

novo patrono nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410168 Nr: 16707-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV - PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER JOSÉ DA COSTA - 

OAB:19158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHÔA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, pois 

ausentes os elementos que evidencie a probabilidade do direito.INTIME-SE 

a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia da 

exordial da ação conexa ao presente feito e que primeiro foi distribuída. 

Em igual prazo, manifeste-se o autor quanto à alegação de conexão e 

litigância de má-fé.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228645 Nr: 8857-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE: ASOIR MONTEIRO DA SILVA, MARIA DO 

CARMO MONTEIRO SILVA, EMI-KA EMREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIA RODRIGUES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:1533-E/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 150, verifico ser cabível o sobrestamento do 

processo.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) 

ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se o douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do NCPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406833 Nr: 15032-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV - PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER JOSÉ DA COSTA - 

OAB:19158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não merece prosperar os pedidos formulados pelo autor na petição de 

fls. 67/70, haja vista que a requerida sequer foi citada no presente feito, a 

correspondência encaminhada no endereço informado na exordial 

retornou (fls. 66).

De tal modo, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o 

endereço atualizado da requerida, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Informado o endereço da requerida, expeça-se nova a carta de citação.

Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297013 Nr: 17400-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial e, consequentemente, resolvo o mérito 

da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se, mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em 

favor do autor do lote 04, da quadra 10, do loteamento Terra Nova, 

registrado sob a matrícula 7.669 do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, situado 

no Município de Várzea Grande/MT.DEFIRO desde já o reforço policial, 

caso venha a ser noticiado nos autos a necessidade de tal medida.Pela 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, considerando o valor ínfimo 

atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa arbitro os 

honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

considerando o zelo do profissional; a natureza, a importância, a duração 

da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316421 Nr: 12785-54.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MELO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - 

UNIÃO TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:MT 11.166, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:MT 

13.786

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424262 Nr: 24233-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DANIELLY APARECIDA DA SILVA, Guilherme Francisco 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CARLOS LIMA, SELMA MARA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA 

CAMARGO - OAB:11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Agrícola c/c 

Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Danielly 

Aparecida da Silva e Guilherme Francisco da Silva em desfavor de Vilson 

Carlos Lima e Selma Mara Oliveira, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

intimado (fls. 49) para se manifestar acerca da certidão de fls. 48, a fim de 

dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte.

No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal à parte 

requerente, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para dar seguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fls. 50). Na ocasião, obteve êxito em sua 

diligência, conforme certificado às fls. 54.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, contudo quedou inerte, decorrendo o 

prazo sem qualquer manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339011 Nr: 7153-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODARCY CRISTINA MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial resolvendo o 

mérito, ratificando os termos da liminar concedida à fl. 66/67, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para autorizar o parcelamento 

da importância de R$9.304,37 (nove mil trezentos e quatro reais e trinta e 

sete centavos) – referente à coparticipação do plano de saúde nos meses 

de fevereiro e março de 2014 – em 24 (vinte e quatro) vezes de parcelas 

iguais à R$387,68 (trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos), devendo a parte requerida emitir boletos para viabilizar a 

quitação por parte da autora, tendo como data de vencimento da primeira 

parcela o dia 25 de junho de 2018.Consigno que sobre o referido valor não 

incidirá quaisquer encargos, uma vez que a liminar concedida, ora 

ratificada nesta sentença, suspendeu a cobrança do referido montante 

até o julgamento da lide.Vencida em maior parte, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.No mais, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores consignados nos autos em favor da 

requerida, advirto desde já que, por não se tratar do objeto desta 

demanda, não caberá qualquer discussão quanto à cobrança de 

eventuais valores remanescentes dos referidos meses depositados 

judicialmente.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 264509 Nr: 4005-96.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE BERTI, BERTI E FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8.465, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:MT 4.834

 [...]POIS BEM. [..]Sendo assim, determino que o perito Aurélio Teixeira 

Costa Neto seja intimado para complementar a perícia realizada, devendo 

se utilizar da prerrogativa prevista no artigo 473, §3º, do CPC, solicitando 

todos os documentos que estiverem em poder da parte, de terceiros ou 

em repartições públicas, para possibilitar o esclarecimento de todos os 

quesitos apresentados pelas partes (fls. 281/282 e fls. 290/292) e 

elaboração da conclusão observando os pontos controvertidos 

estabelecidos pelo juízo.Para apresentação da complementação, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, o que deverá 

ser requerido de forma justificada, em caso de não apresentação deverá 

ser restituída a importância de 30% dos honorários periciais pagos, sob 

pena de penhora.Com a apresentação do Laudo Complementar, intimem-se 

as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.Após, retornem os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, haja vista já ter 

sido deferida a produção de prova testemunhal pretendida pelas partes (fl. 

280).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421322 Nr: 22699-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM, SDLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTETL, CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A/MT

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 11 de julho de 2018 às 

16h40min.

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.

No mais, retifique-se a capa do primeiro volume destes autos incluindo a 

empresa denunciada à lide.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 436489 Nr: 4883-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANE NIGRO PIMENTA - 

OAB:6674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 [..]Em que pese a requerida afirmar que o autor faleceu antes de receber 

alta hospitalar e que sequer houve a implantação do regime de Home Care, 

não há qualquer documento que comprove a referida alegação.Sendo 

assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a advogada Dra. 

Christinanne Nigro Pimenta de Campos preste os devidos esclarecimentos 

quanto a utilização do valor liberado em conta de sua titularidade (fl. 106), 

devendo, em igual prazo, depositar em juízo o montante, caso este não 

tenha sido utilizado, ou eventual saldo remanescente, sob pena de 

caracterizar o crime de apropriação indébita prevista no artigo 168 do 

Código Penal.No mais, expeça-se ofício ao Hospital Santa Rosa para que 

forneça cópia do Prontuário Médico de HERMANN LIAIS DUTRA 

PIMENTA.Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 114819 Nr: 10292-17.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, LOERI PANDOLFI KAMINSKI - OAB:10895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:8361

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 98/99.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 20/07/2018.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao exequente para que, no 

prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 200181 Nr: 10835-20.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143, LOERI PANDOLFI KAMINSKI - OAB:10895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 164/165.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 20/07/2018.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao exequente para que, no 

prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 114803 Nr: 10249-80.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PEREZ, FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:OAB-MT 5453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:, PAULO FERNANDO SHNEIDER - OAB:

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 102/103.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 20/07/2018.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao exequente para que, no 

prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296285 Nr: 16592-19.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA FLAVIA SNENGUI DE OLIVEIRA, EDMILSON DE 

SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVIES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11.245, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos.

À vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado 

pela requerida SAGA (fls. 471/472), intime-se o perito para os 

esclarecimentos pertinentes, no prazo de 10 (dias) (art. 477, §2º, CPC).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392317 Nr: 6774-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GONZAGA FELDBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ- UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE CABRAL 

SANT'ANA - OAB:OAB/SP 266.742

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art.487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito da parte 

autora junto à requerida, referente ao segundo semestre de 2014, no 

porte de R$5.238,72 (cinco mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e 

dois centavos) (fls. 26); e caso a requerida não tenha cumprido com a 

determinação de realizar o aditamento do contrato do FIES, somente 

poderá cobrar o correspondente aos semestres que não houve o 

financiamento, se o fizer nas mesmas condições estabelecidas pelo FIES, 

abatendo-se o montante da bolsa estudantil; bem assim, condeno a 

demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, 

no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da prolação da sentença.Condeno a requerida a pagar as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que a requerida regularize a representação processual, juntado aos 

auto o substabelecimento, sob pena de ser excluído dos cadastros do 

Sistema Apolo, e o feito prosseguir independentemente da sua 

intimação.Publique-se. Intime-se. Nada sendo requerido, no prazo de 
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30(trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de ser desarquivado a pedido das 

partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416350 Nr: 20108-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORICE SEVERIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S)  DA PARTE AUTORA:  S ILVESTRE 

RODRIGUESSEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT

 Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida às fls. 26/27, consoante 

determinava o art. 808, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, e, via 

de consequência, ante a perda do objeto da presente demanda, julgo 

extinta a ação sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil de 2015.Como decorrência da 

sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais, 

despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do requerido, fixados 

estes em 20% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do 

artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida (fl. 

27).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296794 Nr: 17169-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 06 LOTE 10 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267888 Nr: 7432-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES SANGARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439110 Nr: 6332-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICAS S/A, SONY DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169/RN, Wilson Roberto Peixoto Junior - 

OAB:8032-B

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a) a partir do CNPJ indicado nos 

autos, restando frustrada a penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331130 Nr: 27418-70.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RITA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 70, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 66, em consequência, via sistema 

BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada até o montante do débito em execução (R$ 21.974,28 – 

CNPJ: 61.186.680/0001-74).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282836 Nr: 1645-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIUSA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 14.609,21 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331130 Nr: 27418-70.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RITA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 21.974,28 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, intime-se a parte executada na 

forma do art. 854, §2º, NCPC, podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319713 Nr: 16087-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELE BARBOZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 17.077,17 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 201164 Nr: 11852-91.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO - 

OAB:7.093, LEOPOLDINO CAMPOS DA SILVA - OAB:6371/MT, ROSA 

MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 5.705,02 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257951 Nr: 15979-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL - U.S.A, BRASIL PROPERTIES 

COMERCIALIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FÉRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, Ana Paula Lopes Moreria Lima - OAB:MT 

13.654

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439110 Nr: 6332-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICAS S/A, SONY DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169/RN, Wilson Roberto Peixoto Junior - 

OAB:8032-B

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 214, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 211/212, e em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 267,56 – 

CNPJ: 43.447.044/0004-10).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317834 Nr: 14182-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA MARIA PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE CARVALHO PERRI - 

OAB:18.217 MT, MARISA N. C. PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506

 Vistos etc.

Em homenagem ao disposto nos art. 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de fls. 

221/225. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410049 Nr: 16659-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES DO RE ME LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIQUETTI E TAMURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE CASTRO 

LOPES DOS SANTOS - OAB:22851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Confecções Do Re Me Ltda. em 

desfavor de Chiquetti e Tamura Ltda ME, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

intimado (fls. 57) para se manifestar acerca da certidão de fls. 55, a fim de 

dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção (fls. 58). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, 

conforme informação trazida pelo Correio às fls. 60.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada na pessoa de seu 

representante legal, conforme certificado às fls. 61.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282836 Nr: 1645-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIUSA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 169v, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 172, e em consequência, via sistema 

BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada até o montante do débito em execução (R$ 14.609,21 – 

CNPJ: 00.000.000/0001-91 – fls. 27).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319713 Nr: 16087-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELE BARBOZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 96, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 92/93, e em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 17.077,17 – 

CNPJ: 09.263.012/00001-83).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 201164 Nr: 11852-91.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO - 

OAB:7.093, LEOPOLDINO CAMPOS DA SILVA - OAB:6371/MT, ROSA 

MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos etc.

1 - Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

credor às fls. 698/705, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 5.705.02 – CNPJ: 

90400888/0001-42 - fls. 618).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.
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Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

2 –Por tratar-se de cumprimento de sentença de honorários de 

sucumbência, proceda a retificação da capa dos autos, fazendo constar 

como exequente Rosa Maria Teixeira Mattar.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386708 Nr: 3131-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP, ELEVONIR PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 54600 Nr: 812-54.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nitae Mendes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JACKSON MARIO DE SOUZA 

- OAB:4635, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 6740, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11866/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas 

inicialmente.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267937 Nr: 6821-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTYNA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MATHES LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:MT 14.169, RODRIGO LOPES LIMA - OAB:13814/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos etc.

1 – Diante da certidão de fls. 224, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO 

o pedido formulado pelo credor AGNALDO KAWASAKI, às fls. 229, e em 

consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 1.272,24 – CPF: 023.388.281-27).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada/AUTORA na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, 

CPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

2 – Procederei a consulta Bacenjud em favor do exequente Novais 

Cavalcanti Sociedade de Advogados, após este apresentar cálculo 

atualizado da dívida, de acordo com as decisões de fls. 225 e 228.

3 – Proceda a retificação da capa dos autos, fazendo constar como 

exequentes AGNALDO KAWASAKI e NOVAIS CAVALCANTI SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS.

4 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298736 Nr: 19292-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFOUR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Santos - OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pendente de apreciação o requerimento formulado pela parte autora às 

fls. 108, onde postula pela suspensão do processo, até que logre localizar 

o atual endereço da parte executada.

 Contudo, diante do princípio da duração razoável do processo, elevado à 

categoria de direito fundamental, introduzido na Carta Maior pela EC nº 

45/2004, tem uma dimensão dúplice, seja para garantir o célere desfecho 

da causa, seja para pôr fim às situações litigiosas, judiciais ou 

administrativas, para que elas não se perpetuem.

 Somem-se a isso os princípios da efetividade e celeridade que devem ser 

observados pelo Magistrado na condução do feito.

 Diante de tais princípios, não há razoabilidade na paralisação indefinida do 

andamento processual, aguardando manifestação da parte que deveria 

ser interessada.

 Ademais, trata-se de processo incluso na META 2.

Pelas razões acima expendidas, indefiro o petitório de fls. 108, e determino 

a intimação da parte autora para que se manifeste nos autos, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 10 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257951 Nr: 15979-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL - U.S.A, BRASIL PROPERTIES 

COMERCIALIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FÉRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, Ana Paula Lopes Moreria Lima - OAB:MT 

13.654

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 274, nos termos do art. 854, do NCPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 276/277, e em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 
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que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 43.698,06 – 

CNPJs: 08.893.195/0001-58 e 08.893.269/00201-56).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do NCPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278367 Nr: 21973-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO EMPRENDIMENTOS IMOBILARIOS 

LTDA, RUDI SOLVATE SALOMÉ, MAURO BRAZ MACIEL, ELARINDA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - OAB:14028, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Considerando a certidão negativa de fls. 104, cite-se por edital o 

confinante Mauro Braz Maciel, com o prazo de 30 (trinta) dias.

2 – Em atendimento ao requerimento de fls. 107, oficie-se à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, a fim de que informe o CNPJ da 

empresa requerida . Prazo: 10 dias.

3 – Excluam do polo passivo os confinantes.

4 - Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267937 Nr: 6821-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTYNA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MATHES LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:MT 14.169, RODRIGO LOPES LIMA - OAB:13814/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 1.380,17, em diversas 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da quantia de 

R$ 1.272,24, equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a restrição do aludido valor, e procedo ao desbloqueio do 

remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 284243 Nr: 3256-45.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZAUREA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR L. DE SOUZA FILHO, DIVINO 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito de fl. 87, expedi ofícios eletrônicos à Receita 

Federal, Justiça Eleitoral e Banco Central, obtendo diversos endereços em 

nome do demandado, de modo que faculto à autora a consulta sobre as 

aludidas buscas (em anexo), confrontando-as com os endereços já 

existentes nos autos, requerendo, no prazo de 15 (quinze) dias, o que 

entender pertinente.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268083 Nr: 15575-79.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 108147 Nr: 4130-06.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALELIA B. CASARIN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEISA CORBELINO BIANCARDINI 

MUHL - OAB:7117-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314709 Nr: 10992-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA - OAB:OAB/ MT 6.582, CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte autora para manifestar sobre a respota de oficio 

juntada, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Certifico que, renumerei estes autos a fls. 105, tendo em vista equívoco na 

numeração. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247786 Nr: 7534-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGRASSENSE 

-UNUVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIKE RAFAELY DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que o "Aviso de Recebimento" da carta de 

citação não foi assinado pelo requerido, encaminho intimação via DJE para 

manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 227824 Nr: 7946-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIO GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:8934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da certidão negativa 

de fls. 104, no prazo de dez dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004176-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004176-60.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda de id. 4635125. Considerando que, a 

pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, a ação monitória é pertinente (art. 700, do NCPC). 

Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, 

ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos 

(art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, 

oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, NCPC). No mais, nos 

termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 5% do valor da 

causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra com o 

pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais (art. 

701, §1º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 02 de agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DPT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1002330-71.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 23 de junho de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002324-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002324-64.2017.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 30 de junho de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004082-78.2017.8.11.0002

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:

MARA RUBIA FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004082-78.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 
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termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 30 de junho de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004231-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRACK CENTER - MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004231-74.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 30 de junho de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004210-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PATRICIA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004210-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR: APARECIDA ALVES DE SOUZA RÉU: ELIANE PATRICIA DE 

SIQUEIRA Vistos. Compulsando os autos, verifico que o requerente não 

cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou seu estado civil, nem o endereço eletrônico das 

partes. Ainda, o autor requer os benefícios da justiça gratuita, mas apesar 

de afirmar ser pensionista, não juntou o comprovante de renda para 

comprovar a existência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora 

demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, por meio de documentos idôneos. Ademais, 

verifica-se que, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$2.032,61 

(dois mil e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), contudo nas 

ações de despejo cumuladas com pedido de cobrança de aluguéis, o valor 

da causa deverá corresponder a doze meses de aluguel. Inteligência do 

art. 58, III, da Lei n. 8.245/1991. Assim, considerando que o valor do 

contrato de aluguel é de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, o valor 

atribuído à causa nos presentes autos é inferior ao previsto em lei, 

devendo ser adequado para correspondente a 12 meses de aluguel mais 

o valor requerido a título de danos morais. Ainda, constata-se que a 

requerente pleiteou pela concessão da liminar de despejo, contudo nada 

manifestou quanto à prestação de caução, que é requisito para a 

concessão da medida liminar, nos termos do art. 59, § 1º do CPC. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar seu estado civil; 2. Informar o endereço 

eletrônico das partes, caso possuam; 3. Corrigir o valor atribuído à causa 

para constar o valor correspondente a doze meses de aluguel. 4. Juntar 

documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC). 5. Efetuar o depósito da 

caução, no valor correspondente a três meses de aluguel, para fins de 

concessão da liminar de despejo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 30 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004267-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE PAULA CZARNOBAY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004267-82.2018.8.11.0002. 

AUTOR: AIRTON DE PAULA CZARNOBAY RÉU: SUPERMERCADO 

PAULISTA LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, com pedido de antecipação de tutela inaldita altera parte 

proposta por AIRTON DE PAULA CZARNOBAY em desfavor de 

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP. Aduz que, no início dia 23 de 

maio de 2018, ao realizar compra no supermercado requerido foi acusado 

de furto, por comer produto no interior do mercado sem efetuar o 

pagamento, sendo abordado de forma violenta e rude pelos seguranças 

da requerida o que lhe causou vergonha e indignação. Sustenta que, 

antes de adentrar ao supermercado havia passado em uma mercearia 

próxima, onde comprou o chocolate que entrou comendo no 

supermercado, o que pode ser comprovado pelas gravações das 

câmeras de segurança do estabelecimento da requerida. Assim, pugna 

pela concessão da medida liminar para o fim de determinar que, em prazo 

exíguo, a requerida junte aos autos cópia do circuito interno/câmeras de 

vigilância do período das 13h às 14h, do dia 23/5/2018, de todo o período 

que esteve nas dependências da ré. É o relato. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a 

apresentação das gravações realizadas pelas câmeras de segurança do 

estabelecimento da demandada, com a intenção de comprovar a conduta 

abusiva dos prepostos da requerida e o alegado dano moral. Da 

apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso, o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação encontra-se no fato de inexistir previsão legal que obrigue 

os estabelecimentos comerciais a armazenar as gravações por tempo 

indeterminado, de forma que inexistindo determinação judicial para que a 

requerida apresente as gravações do circuito interno de segurança, estas 

poderão ser apagadas definitivamente, dificultando a constatação dos 

fatos alegados na exordial. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos acostados à exordial, e do boletim de 

ocorrência confeccionado pelo autor indicando que foi acusado de não 

pagar pelo que consumiu no interior do supermercado, fato que o autor 

nega, pois teria adquirido o chocolate em outro estabelecimento e entrado 

comendo no supermercado. No mais, em se tratando de relação de 

consumo em que o consumidor é parte hipossuficiente, dever ser deferida 

a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC. Ainda, 

atento à peculiaridade da presente demanda, o pedido deve ser deferido 

com fulcro no artigo 373, §1º, II, do CPC, posto que sem a mídia com a 

agravação da conduta do autor e da atitude dos seguranças da requerida, 
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será excessivamente difícil para o autor provar o seu direito. Por outro 

lado, no caso, não há risco de irreversibilidade do provimento final. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 e 373, §1º, I, ambos do CPC, bem como defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC 

para determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos as gravações do interior da loja no período da das 13 às 14horas, 

do dia 23/05/2018, em especial as imagens que aparecem o autor. 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, 

a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 18 de setembro de 2018, às 16h20m, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a 

parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 30 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000244-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS ALBERTO ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BENEFICIOS - ACOBENS (REQUERIDO)

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CORREA SANT ANNA OAB - MG91351 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000244-64.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUKAS ALBERTO ALMEIDA RAMOS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BENEFICIOS - ACOBENS, AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Vistos. Em que pese o feito 

encontrar-se apto para saneamento, em análise dos autos verifica-se que 

o autor formulou pedido de desistência em relação à primeira requerida, 

bem como peticionou requerendo o aditamento da exordial e concessão de 

tutela de urgência, os quais procedo à análise, postergando a decisão 

saneadora para após a manifestação da requerida. Do pedido de 

desistência em relação à segunda ré. O autor pugnou pela desistência da 

ação em relação à requerida Acobens – Associação Comunitária de 

Benefícios, prosseguindo o feito em relação apenas à AGVBrasil (id. 

4305681). Na decisão de id. 4305681, determinou-se a intimação da 

requerida AGVBrasil para manifestação quanto ao pedido de desistência, 

todavia, em sua defesa, não se manifestou-se quanto ao aludido pleito, 

presumindo-se sua concordância tácita. De tal modo, nos termos do 

parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo em relação à ACOBENS 

– ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BENEFÍCIOS, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Do pedido de 

tutela de Urgência Incidental. De outro norte, verifica-se que o autor 

apresentou petição pugnando pela juntada de novos documentos e 

requerendo a concessão de tutela de urgência incidental. Aduz que, 

recebeu em sua residência uma notificação de multa por transitar em 

velocidade superior ao permitido em Belo Horizonte, no dia 2/10/2017, o 

que lhe causou estranheza, acreditando que o veículo foi consertado e 

está sendo usado de forma irregular pela requerida. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência incidental para determinar que a ré 

devolva o veículo ao autor, sob pena de multa. Afirma também que, 

recebeu notificação do Estado de Mato Grosso informando que o atraso 

no pagamento do IPVA acarretou inscrição em dívida ativa, requerendo a 

condenação da ré a pagar multas, impostos e licenciamento junto ao 

Detran e Sefaz, referente ao período que o veículo ficou sob seus 

cuidados. Pois bem. Nos termos dos artigos 294 e 295 do CPC, a tutela 

provisória pode ser cautelar, antecipada ou incidental. E, segundo 

inteligência do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da apreciação 

dos autos, verifica-se que não obstante existam elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo não restou evidente no caso. Embora a 

documentação juntada aos autos demonstre os fatos narrados pelo autor, 

que o automóvel foi encaminhado para a requerida para a realização da 

vistoria das avarias no início do ano de 2016 (id’s. 1549379; 1549379 e 

1549410) e foi multado por transitar em velocidade superior à máxima, em 

Belo Horizonte, no dia 2/10/2017 (id. 12385940), o pedido de tutela de 

urgência é incompatível com o pedido formulado na exordial. Isso porque, 

segundo consta na exordial o veículo sofreu danos de grande monta e 

não caberia conserto, assim o autor pleiteia o pagamento da indenização 

em valor correspondente ao veículo, R$52.198,12 (cinquenta e dois mil e 

cento e noventa e oito reais e doze centavos). Anote-se que, em sua 

defesa, a requerida não refuta os danos que o veículo do autor teria 

sofrido, entre os principais pontos de defesa alega que: o autor não 

possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, pois não é o 

proprietário do veículo; que não foi realizado a correta comunicação do 

sinistro, pois faltou a CRV atualizado e em nome do segurado; ausência de 

ilegalidade na não realização do pagamento; e que a dinâmica do acidente 

pode não ter ocorrido como narrado pelo autor, pois não acionou a Polícia 

Militar nem a Assistência 24horas da Associação. No mais, na hipótese de 

condenação ao pagamento da indenização integral do veículo, requer seja 

determinada a transferência do salvado. Assim, conquanto existam 

evidencias de que o veículo em questão estaria transitando pela Capital 

Mineira, à vista da indicação de que o bem sofreu perda total, mostra-se 

temerário determinar sua restituição ao autor, sem um laudo que ateste 

sua confiabilidade, posto que este pode apresentar falhas e/ou defeitos 

que colocam em risco a segurança do motorista, passageiros e 

transeuntes. De tal modo, os pedidos formulados pela parte autora, na 

petição de id. 12385897, constituem aditamento à inicial, e uma vez que a 

requerida já foi devidamente citada e apresentou defesa, a emenda da 

inicial somente será possível após o consentimento daquela, conforme 

previsão do artigo 329, inciso II, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência incidental, pois ausentes os elementos que 

evidencie o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto aos documentos novos juntados pelo autor e pedido de 

aditamento da exordial realizado pelo requerente no petitórios de Id. 

12385897, bem como esclareça o fato de o veículo sinistrado ter sido 

multado. Tendo em vista que, as partes pugnaram pela produção de prova 

de forma genérica, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

necessidade de realização, sob pena de indeferimento. Providencie a 

exclusão da ACOBENS – ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE BENEFICIOS do 

polo passivo da ação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande, 30 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002760-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA EULALIA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002760-23.2017.8.11.0002. AUTOR: 

NATALINA EULALIA JESUS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de processo 

despachado, o qual permaneceu em gabinete em decorrência de erro 

sistêmico. Assim, encaminho os autos à Secretaria deste juízo para 

cumprimento do decisum. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004342-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANIFESTANTES INDEFINIDOS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para que 

promova o recolhimentos das taxas/custas necessárias para a 

distribuição da carta precatória expedida no ID 13437487, inclusive, os 

valores correspondentes a diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

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. REQUERENTE: 

ANTONIO DAVID REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Acolho 

à emenda da inicial constante no Id. 13273087, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de 

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 representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – FUNDAÇÃO HABITACIONAL 

DO EXÉRCITO – FHE – EXCLUSÃO DO GRUPO DE SEGURADOS – TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA – REINCLUSÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – 

POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) Ao contrato de seguro de vida impõe-se a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT - AI 16610/2015, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015). Outrossim, razão 

assiste à parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois 

além da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis 

que reúne melhores condições de comprovar os motivos da negativa de 

liberação do seguro. Deste modo, a requerida reúne melhores condições 

de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Diante da ausência da 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 25/07/2018, 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, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003006-53.2016.8.11.0002. AUTOR: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: MARIA 

GONÇALINA DE ARRUDA LEITE Vistos. Tendo em vista a não citação da 

parte requerida, bem como diante do pugnado pela requerente no Id. 

12564800, procedi com a busca de endereço nos órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud e Renajud), onde obtive os seguintes 

endereços: - Rua Sergipe, 900, Bairro Canelas, Várzea Grande/MT, CEP 

78135-040; - Rua Benedito Monteiro, 297, Bairro Centro-Norte, Várzea 

Grande/MT CEP 78110-390. Outrossim, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 02/07/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, via mandado, nos 

endereços acima informados, consignando-se as deliberações constantes 

da decisão de Id. 3073881. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001356-97.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001356-97.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROGERIO SALES MAGALHAES Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. 

Acolho à emenda da inicial constante no Id. 12324562, a fim de que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição, 

com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 04/07/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006677-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006677-50.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LUCIANA DE LIMA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante no Id. 

12104141, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 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 04/07/2018, às 15h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Citem-se as partes requeridas, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004785-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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: 1004785-43.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

VERA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Acolho à emenda da inicial constante no Id. 12583573, a fim de que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. 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 04/07/2018, às 15h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003802-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANO DOS SANTOS AMARO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003802-73.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ADRIANO DOS SANTOS AMARO DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. 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 04/07/2018, 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, 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. 

Citem-se as partes requeridas, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001096-20.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial 

constante nos Ids. 11829439, 12675897 e 12675894, a fim de que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. 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 04/07/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003847-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003847-77.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Por esse viés, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que a requerida reúne 

melhores condições probatórias para a resolução da lide. Deste modo, 

inverto do ônus da prova, conforme postulado. Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora quanto ao desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 16h, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004019-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA ARRUDA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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: 1004019-19.2018.8.11.0002. AUTOR: KELY 

CRISTINA ARRUDA BORGES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, 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 ao autor 

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. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. 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 18/07/2018, às 16h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. 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. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003645-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VICENTE DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003645-37.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MONICA VICENTE DE OLIVEIRA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho à emenda da 

inicial constante nos Ids. 11907986 e 13254198, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Diante da manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23/07/2018, às 14h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-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. AUTOR: 

ELIZABETH DE LARA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante nos 

Ids. 13227094 e 13227142, a fim de que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da 

ausência da 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 

23/07/2018, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 
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meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 13413522.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 501611 Nr: 14585-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:22730/O, LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS - 

OAB:22776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387425 Nr: 3563-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 415023 Nr: 19338-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERIANA DE PINHO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305551 Nr: 1239-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido constante na petição inicial e 

condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 79.940,20 (setenta e 

nove mil novecentos e quarenta reais e vinte centavos) em favor da 

requerente, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, na 

forma da fundamentação supra. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de 

tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 24 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 383652 Nr: 1165-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 40627 Nr: 8438-95.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA LUZIA MAGALHÃES DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 317/320
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240411 Nr: 1690-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AFONSO DE SIQUEIRA, CREUSA BRUNO 

DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 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 do valor 

referente ao saldo remanescente depositado à fl. 663 e penhorado à fl. 

697. Ainda, expeça-se alvará em favor do executado para levantamento 

do valor depositado à fl. 703.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 07 de março de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385209 Nr: 2156-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA RONDON E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

No mesmo prazo, deverá a parte autora manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309152 Nr: 5147-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:OAB-MT 11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta João Batista de Moraes 

em desfavor Banco do Brasil S/A, todos devidamente qualificado nos 

autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, sendo que o 

executado realizou o pagamento do débito no valor de R$ 13.048,53 (fl. 

192).

Em seguida o exequente manifestou concordância com o valor depositado 

nos autos e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 195).

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 nos autos à fl. 192 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 exequente para levantamento do 

valor depositado nos autos à fl. 192.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209251 Nr: 5026-15.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVANIR ALVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio João Calmon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANNE DE FRANÇA COSTA - 

OAB:14.888 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para manifestação a 

respeito do laudo de fls. 221/229.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404496 Nr: 13629-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. R. OLIVEIRA COSMÉTICOS ME, ELIENE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA QUEIROZ, FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 203, sendo constrito o 

valor de R$ 3.250,21 (três mil duzentos e cinquenta reais e vinte e um 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 486262 Nr: 5789-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 

9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, CARLA HELENA GRINGS - OAB:8361, EDDYLANGE 

ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - OAB:10.871, ÉLIDA MOTTINHA 

SILVA - OAB:13.138, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356 MT, WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - OAB:21032/O

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Maria do Carmo de 

Oliveira em desfavor Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 240 e requereram a homologação 

do pacto com a consequente extinção do feito.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

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 o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, 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.

 Custas pelo executado e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 26 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 74479 Nr: 7212-50.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ORESTES CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPON LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 

YOSHINOBU NARITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22414, JAQUELINE MATTOS 

ARFUX - OAB:9388, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/MT, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Alceu Orestes Cortese propôs a presente execução de título extrajudicial 

em desfavor de Nipon Locadora de Veículos Ltda. e Yoshinobu Narita, 

visando o recebimento da quantia descrita na inicial devidamente 

atualizado.

A parte exequente foi devidamente intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito, porém nada manifestou (fl. 202). Em seguida foi 

realizada a tentativa de intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém esta também restou frustrada em razão da 

não localização deste no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa à fl. 205.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 23 de abril de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 421353 Nr: 22718-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FRANCISCA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, BIANCA BRAGA - OAB:14630

 AUTOS CÓD. N.º 421353

Vistos etc.

Com a baixa do processo a este juízo, a parte requerida se manifestou à 

fl. 118 requerendo que a parte autora seja intimada para que comprove a 

sua condição de hipossuficiência financeira, conforme dispõe o art. 99, 

§2º do CPC.

 Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, à vista de que o ônus 

da prova quanto à capacidade financeira da autora recai sobre a 

requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister.

Nesse passo, afirmam os doutrinadores Luiz G. Marinoni, Sérgio C. 

Arenhart e Daniel Mitidiero que “concedido o benefício, ele dura enquanto 

durar a situação de necessidade. A parte beneficiária não pode, sob pena 

de se lhe impor ônus exagerado, ser compelida a demonstrar, a todo 

momento, a manutenção de sua necessidade; cabe à parte contrária, ou 

eventualmente a terceiros, essa demonstração (...)”.

 Assim, certo que já existe nos autos declaração de hipossuficiência da 

autora, conforme se observa à fl. 10, sendo certo que o documento 

possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, 

ônus do qual a autora não se desincumbiu.

A esse propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016)

Portanto, indefiro o pedido de fl. 118 e verificando-se que o processo já foi 

sentenciado, determino seja o feito arquivado, procedendo às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 10 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314747 Nr: 11028-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNANBUCO DE ASSIST~ENCIA E 

SAÚDE - MIPAS, DENIMAR NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Siqueira Farias - 
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OAB:8145-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195/PE, ARELI COELHO PEDROSA - OAB:25058, Edmilson 

Paranhos de Magalhães Filho - OAB:7.809, LIVIA COMAR DA SILVA 

- OAB:7650-B, MAGDALA CABRAL GOMES - OAB:18495/PE, MARIZA 

MAIA FERREIRA TAVARES - OAB:14962/PE, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 25/06/2018, às 07h30min, por ordem 

de chegada, 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 

(RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439988 Nr: 6787-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIANNA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta Precatória de 

fls 67/77 requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413321 Nr: 18531-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUHN E MENDES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATÃO RODAS ESPORTIVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Informação de fls 316/322.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON GUSMAO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001867-66.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOSE MARIA DE CAMPOS EXECUTADO: HILTON GUSMAO ALVES Vistos 

etc. Compulsando os autos observo que na decisão de id. 9772715 foi 

realizada a penhora o veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa JZL 7553 de 

propriedade do executado, sendo então o exequente intimado para 

comprovar a cotação do bem no mercado, porém este se manteve inerte, 

conforme se observa do teor da certidão de id. 13297864. Em seguida a 

parte exequente foi intimada para promover o andamento regular do feito, 

ao passo que o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 

06 (seis) meses para que possa localizar bens do executado (id. 

13406838). Pois bem. Antes de analisar o pedido de suspensão feito, 

venha a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se possui 

interesse na manutenção da penhora realizada no id. 9772715, valendo o 

seu silêncio como desinteresse tácito, fato que acarretará a 

desconstituição da referida penhora. Caso o exequente possua interesse 

na manutenção da penhora deverá em igual prazo cumprir integralmente a 

decisão de id. 9772715 Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004829-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL (AUTOR)

JOCINEI MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMO GNOATTO OAB - MT0004941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004829-62.2016.8.11.0002. AUTOR: 

JOCINEI MANOEL DA SILVA, ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL RÉU: 

PAULO JOSE Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/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 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dessa forma, de acordo com os 

autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a conduta do 

requerido se deu em legitima defesa; b) a existência de culpa do requerido 

e, c) se ficou configurado o dano moral e estético pleiteado na petição 

inicial e a sua extensão e, d) se tais fatos ensejaram o dever de 

indenização pelos danos materiais e lucros cessantes e o seu quantum. 

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Por conseguinte, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/08/2018, às 17:00_horas. Desde já fica o 

advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o dever de 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que foram arroladas 

pela Defensoria Pública nos ids. 9857141, 9857158 (§ 4º, inciso IV, art. 

455, CPC). Cientifique-se a Defensoria Pública. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004128-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004128-33.2018.8.11.0002. AUTOR: 

VALDEMIR MARTINS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Valdemir Martins propôs a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela de urgência em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora n°. 6/2198012-3, no tocante a fatura com 
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vencimento em maio/2018, no valor de R$ 4.211,79 (quatro mil, duzentos e 

onze reais e setenta e nove centavos), uma vez que entende tratar-se de 

cobrança indevida. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 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 ao autor 

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. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura referente ao mês de março/2018 com 

vencimento em 30/05/2018, no valor de R$ 4.211,79 (quatro mil, duzentos 

e onde reais e setenta e nove centavos), enquanto nos meses de 

maio/2017 a fevereiro/2018 o maior valor apresentado foi de R$ 818,76 

(oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), conforme histórico 

no Id. 13319285, corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que 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, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem 

energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a 

própria dignidade da pessoa humana. Deste modo, considerando a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da morosidade, 

tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora em relação à fatura 

questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código 

de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. No impulso, diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 23/07/2018, às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007960-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PALHATI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007960-11.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

IRENE PALHATI DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Vistos, etc. Irene Palhati de Oliveira ajuizou a 

presente “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

em desfavor de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de 

Consórcio Ltda., aduzindo, em síntese, que firmou contrato de adesão de 

consórcio com a parte requerida, visando a aquisição de um veículo marca 

Volkswagen, modelo Voyage 1.6, grupo/cota/dc: 90677/173/06. Salienta 

que o consórcio totaliza uma carta de crédito no valor de R$ 36.490,00 

(trinta e seis mil, quatrocentos e noventa reais), mediante o pagamento de 

72 (setenta e duas) parcelas, no valor inicial de R$ 428,23 (quatrocentos e 

vinte e oito reais e vinte e três centavos), tendo a autora quitado 55 

(cinquenta e cinco) parcelas até a propositura da ação. Alega que no 51º 

(quinquagésimo primeiro) mês foi contemplada, tendo resolvido pleitear 

carta de crédito para aquisição de outro veículo perante terceiro, no 

entanto, a requerida negou-se a entregar a carta de crédito sem que a 

autora lhe fornecesse avalista. Aduz ter apresentado dois avalistas à 

requerida, os quais não foram aceitos sob a alegação de que o cadastro 

não foi aprovado. Nesse passo, afirma que no regulamento do consórcio 

não consta exigência de avalista para tal liberação, de modo que 

considera indevido o referido requisito imposto pela ré. Dessa forma, 

requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerida proceda 

imediatamente com a liberação da carta de crédito, no valor de R$ 

36.490,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa reais) ou na forma e 

quantia por ela negociada, devendo tal valor ser atualizado conforme 

aumento do pagamento das parcelas, ou que prove que ela não está em 

dia com os pagamentos e/ou que não fora contemplada, sob pena de 

multa. No mérito, requerer que seja confirmado pedido liminar, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil cento e dez reais). A 

inicial veio instruída com os documentos juntados nos ids. 10344013, 

10344118, 10344738, 10344799 e 10344037. Na decisão de id. 10395521 

o pedido de tutela antecipada foi indeferido. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 11077216). A requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 11059525, 11059533, 11059536, 

11059539 e 11059545, alegando que não se opõe a emissão da carta de 

crédito, porém a autora não comprovou ter entregue toda a documentação 

necessária para a emissão da referida carta. Alega que a emissão da 

carta de crédito esta condicionada à restrição em nome do conjugue, 
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tendo em vista que na ficha cadastral da autora consta o estado civil de 

solteira, porém na inicial a autora informa ser casada. Assim, afirma que 

ausência de documentação completa impede a emissão da carta de 

crédito, bem como ressalta que se a autora se separou é necessário 

preencher fica cadastral e apresentar a certidão de casamento com a 

averbação da separação e se ainda for casada deverá apresentar ficha 

cadastral com os dados do conjugue. Prossegue afirmando não ter 

praticado qualquer ato ilícito e ainda afirma a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. Ao final requer a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. A autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 11263987. As partes foram intimadas para manifestarem as respeito 

das provas que ainda pretendiam produzir, porém apenas a parte autora 

informou não possuir interesse na produção de outras provas, conforme 

se observa do teor da petição de id. 11478237. Após, os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 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. De entrada, consigno que o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicado à administradora de consórcio nos negócios 

jurídicos realizados com seus consumidores-administrados. Afinal, o 

crédito fornecido ao consumidor, pessoa física, para aquisição de bens no 

mercado como destinatário final do produto, caracteriza a administradora 

do consócio como fornecedora, nos moldes do § 2º, do art. 3º, do Código 

do Consumidor. A esse respeito, transcrevo o seguinte entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça: “RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – 

APLICAÇÃO DO CDC – (...) – RECURSOS DESPROVIDOS. É aplicável o 

CDC nos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras 

de consórcios e seus consumidores-administrados. (...)” (Ap 

145745/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2013, Publicado no DJE 

06/06/2013) Reconheço, assim, que a presente lide deve ser apreciada 

sob a égide do CDC. Pois bem, no caso dos autos, já que contemplada, 

dúvidas não restam acerca do direito da requerente ao recebimento da 

carta de crédito. No entanto, segundo a requerente devido às políticas 

internas de aprovação de cadastro, o crédito só poderia ser liberado a ela 

mediante apresentação de fiador idôneo. Ainda, a requerida em sua 

contestação limitou-se a afirmar que no momento de realizar a ficha 

cadastral a requerente informou seu estado civil como solteira, porém na 

inicial consta como casada, razão pela qual seria necessária a realização 

de nova ficha cadastral com os dados de seu conjugue ou se ocorreu a 

separação deverá apresentar a certidão de casamento com a averbação 

da separação para que possa ser realizada a emissão da respectiva 

carta. Pois bem. É da análise do Regulamento do Consórcio firmado entre 

as partes verifico que não há qualquer informação a respeito da 

possibilidade de exigência de apresentação de fiador para a liberação do 

credito a requerente e tão pouco qualquer informação a respeito da 

comprovação de estado civil no momento da liberação do crédito: “22. 

DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: a liberação do Crédito 

para aquisição do Veículo ou quitação total de financiamento de veículo de 

sua titularidade será condicionado ao Consorciado: (i) estar a sua Cota 

com “Situação Em Dia”; (ii) preencher Ficha Cadastral com a declaração de 

situação econômica financeira compatível com a sua participação no 

Grupo; (iii) estar com o CPF ativo na Receita Federal; (iv) efetuar o 

pagamento das despesas para constituição e registro das garantias; (v) 

apresentar cópia dos seguintes documentos: (a) comprovante de conta 

bancária; (b) quando for o caso, cópia do comprovante de pagamento do 

lance; (c) cópia da identidade; (d) comprovante atualizado de rendimentos; 

(e) comprovante de endereço residencial atualizado; (f) comprovante de 

inscrição na Receita Federal; (vi) celebrar coma a ADMINISTRADORA o 

Contrato de Alienação Fiduciária, apresentando os documentos que se 

fizeram necessários para a constituição dessa garantia, (vii) apresentar 

outras garantias solicitadas pela ADMINISTRADORA, conforme o caso. Se 

o Consorciado for pessoa jurídica deverá, também, apresentar: (a) 

procuração para assinar pela empresa, quando o caso, (b) estatuto ou 

contrato social devidamente atualizado; (c) prova de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); (d) cópia dos últimos 

Balanços levantados, (e) comprovante de Inscrição Estadual e/ou 

Municipal.” Nesse passo, considerando que as referidas exigências 

realizadas pela requerida não se encontravam expressas no contrato 

celebrado entre as partes, tenho que a parte autora não se encontrava 

obrigada a cumpri-las. Logo, porque a requerente não foi previamente 

informada da necessidade de garantias complementares quando da 

adesão ao grupo de consórcio, não pode, agora, ser submetida às 

“novas” regras estipuladas pela requerida de forma uniliteral. Sobretudo 

quando não foi demonstrada nos autos a anuência da requerente em 

relação às exigências discutidas. Ademais, apenas por pertinência, 

destaca-se que nas relações comerciais, as regras deverão ser 

previamente pactuadas entre as partes, sob pena de serem consideradas 

arbitrárias e abusivas. Portanto, a liberação da carta de crédito da 

requerente não poderá estar condicionada à apresentação de fiador e/ou 

avalista ou mesmo a comprovação do atual estado civil da autora. Enfim, a 

Requerida deverá abster-se de exigir garantias complementares da 

requerente, bem como providenciar a liberação da carta de crédito. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROCEDÊNCIA – ENTREGA DE 

CARTA CRÉDITO DE CONTEMPLADA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO 

DE FIADOR – DEVER RECONHECIDO – EXIGÊNCIA DE FIADOR NÃO 

INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Encerrando o contrato de consórcio uma relação 

consumerista, e considerando o dever de informação contido nos art.6º, 

III, art.8º, art.14, 37, §3º, e art.66, todos do Código de Defesa do 

Consumidor, a administradora do grupo deve desde logo informar o 

adquirente acerca de eventuais cláusulas limitativas de seus direitos, o 

que incluiu as condições para a entrega e liberação da carta de crédito 

objeto do contrato em caso de contemplação. Ausente a comprovação da 

informação ao adquirente de que este deveria apresentar fiador para o 

recebimento da carta de crédito contemplada, reputa-se indevida a 

negativa de entrega ao consorciado em razão do lance que ofertou.” 

(TJMT - Ap 103653/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, 

Publicado no DJE 11/10/2016) Já quanto o dano moral pleiteado na inicial, 

tenho que a condenação da requerida é medida que se impõe, visto que 

restou comprovado nos autos à falha na prestação dos serviços, em 

razão da injustificada negativa da emissão da carta de crédito da autora 

que foi devidamente contemplada e encontrava-se com as parcelas 

adimplidas, devendo ela responder dessa forma objetiva (CDC – art. 14). 

Com efeito, cabe destacar o seguinte precedente do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE CONSÓRCIO - COTA CONTEMPLADA – NEGATIVA 

INJUSTIFICADA DA ADMINSITRADORA PARA ENTREGAR A CARTA DE 

CRÉDITO – CLÁUSULA QUE EXIGE GARANTIA EXTRA, ALÉM DA 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO 

– RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Há 

que se considerar nula a cláusula de contrato de adesão a plano de 

consórcio que impõe ao consorciado a exigência de garantias extras, 

quando já há no contrato a garantia do adimplemento pela alienação 

fiduciária do objeto do contrato, em favor da administradora do plano. A 

recusa indevida da entrega da carta de crédito, quando adimplente o 

consorciado, configura dano moral indenizável.” (TJMT - Ap 178774/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016) Portanto, 

não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento 

pelo dano moral sofrido pela autora, sobejando tão-só a fixação 

pecuniária. 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”[1]. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando as condições 

econômico-financeiras da autora e da requerida e os transtornos 

causados, tenho que a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em suma, entendo como 

justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais 

não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, 

tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, “dupla função reparatória e penalizante”.[2] No mesmo sentido: 
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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 locupletamento fácil”[3] Posto isso, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na petição que o faço para condenar a 

requerida à obrigação de fazer consistente na liberação imediata da carta 

de crédito em favor da requerente independentemente de apresentação 

de garantias complementares, bem como condenar a requerida ao 

pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de 

mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – 

Súmula N.º 54), quer seja, data da recusa. Em consequência, resolvo o 

mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, razão pela qual confirmo a 

liminar deferida nos autos. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes 

que fixo em 15% (quinze 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). 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas 

e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS. [3] 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), acesso em 24.10.2007.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIO DE FATIMA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000302-96.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MAYCON RODRIGO KELM EXECUTADO: JOELIO DE FATIMA RONDON 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovido por 

Maycon Rodrigo Kelm em desfavor de Joélio de Fátima Rondon, todos 

devidamente qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação com a consequente suspensão do feito 

(id. 13377438). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro 

que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas partes. Assim, 

HOMOLOGO o acordo formulado de id. 13377438 para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (01/06/2023), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA CORREA (AUTOR)

ZENILDA DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000155-41.2016.8.11.0002. 

AUTOR: SIDNEI DA SILVA CORREA, ZENILDA DA SILVA CORREA RÉU: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas, despesas e honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se 

com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 25 de maio 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001690-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DA SILVA FERRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001690-68.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que estes autos encontram-se na relação de 

processos indicados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos-CEJUSC, incluso na pauta e sem prejuízo do 

prosseguimento normal do feito, designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de junho de 2018, às 9h. Intimem-se os doutos patronos, para se 

fazerem presente ao ato acompanhados das partes. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347044 Nr: 13466-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS E DECORAÇÕES GIANE LDTA/EPP, JONES 

ANGELO SONDATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE FIGUEIREDO 

PONCE FILHO - OAB:17.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320874 Nr: 17281-29.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:10242

 Autos nº 17281-29.2013.811.0002 - Cód. 320874
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Vistos, em correição.

Trata-se de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

proposta por Beatriz De Souza em desfavor do requerido Fernando 

Pereira De Almeida, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 85/96, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do NCPC.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330123 Nr: 26415-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEQUITI COSMETICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA EIKO YOSHDA - 

OAB:OAB/SP 295.349

 Vistos, em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária, acerca do trânsito em julgado da 

sentença de fls.73/75..

Intime- se o Autor acerca do comprovante de depósito de fls.76/77, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320947 Nr: 17349-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NASCIMENTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar quanto a certidão do 

Oficial de Justiça de fls.66, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 276030 Nr: 19415-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SOUZA BRANDÃO, DVBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

WINTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, JEFFERSON 

AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 6416-B

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para fazer as seguintes 

deliberações:1.Inicialmente, em análise do pedido de fixação de honorários 

(fl. 541) este não merece (..).2.Concedo o prazo de 10 dias para que o 

exequente Daniel Vinicius Botelho Brandão regularize sua representação 

processual, sob pena de extinção.3.No intuito de auxiliar na efetivação do 

cálculo pelo Contador Judicial, determino que esta secretaria certifique nos 

autos a data em que a Sul América Companhia Nacional de Seguros foi 

efetivamente citada nos autos principais (código n. 55566).4.Após 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para apuração do valor total do 

débito. Devendo o valor da apólice ser individualizado e atualizado desde a 

data da contratação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês à contar 

da citação da seguradora no processo principal até a data do efetivo 

depósito (fl. 122), subtraindo-se o montante já liberado em favor da parte 

exequente (R$184.179,99 – fl. 440).5.Após atualização integral do débito, 

considerando que desde sua inclusão no polo passivo a executada Winter 

Comércio de Combustíveis Ltda. sequer foi intimada do presente 

cumprimento de sentença, determino sua intimação para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no 

prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do 

CPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). 6.No mais, proceda a correção da 

numeração do autos que se encontra equivocada no volume III.7.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 523438 Nr: 259-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE FERNANDA DA SILVA RAMOS, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Certifico que o advogado da parte Autora não estava cadastrado no 

sistema Apolo, o que foi regularizada nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento- Decisão/ Determinação de 18/01/2018 para nova 

publicação: "Vistos, etc.Inicialmente, verifica-se a existência de duas 

irregularidades que devem ser sanadas pelo autor para o prosseguimento 

adequado do feito.A petição inicial encontra-se apócrifa, (fls.09), bem 

como a declaração de hipossuficiência não veio assinada (fls.11), motivo 

pelo qual há necessidade de emenda da exordial para que o patrono da 

autora regularize a exordial. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, nos termos acima expostos, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias."

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496443 Nr: 11867-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT 3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:TO 919

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: Carta Precatória nº 11867-11.2017.811.0002 – Id. 496443.

 DATA/HORA: 29 de maio de 2018, às 15h00min.

FINALIDADE: Audiência de Inquirição de Testemunha.

PRESENTES: A Exma. Sra. Dra. Silvia Renata Anffe Souza – Juíza de 

Direito; a advogada da autora, Dra. Rafaela Martelli; e a testemunha Sr. 

Antônio Marcos Soares da Conceição .

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 666 de 692



AUSENTES: A parte requerida e seu advogado, conforme justificado via 

telefônico.

ABERTA A AUDIÊNCIA: Pela MMª Juíza fora dito que: 1) Considerando que 

notório a greve dos caminhoneiros, de proporção nacional, para que não 

haja nenhum prejuízo as partes, redesigno audiência para a inquirição da 

testemunha do Sr. Antônio Marcos Soares da Conceição, para o dia 19 de 

junho de 2018, às 15h00min. 2) Oficie-se ao Juízo deprecante para as 

comunicações de praxe. 3) Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. 4) Saem os 

presentes intimados e a testemunha Sr. Antônio Marcos Soares da 

Conceição. 5) Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 408030 Nr: 15612-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES T.G LTDA - ME, J. A. GAMBIN 

TRANSPORTES-ME, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, SCANIA BANCO 

S/A, MARCELL TONDIN EPP, RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES 

LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLLO, BANCO 

BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, RELUDIVI LOGISTICA, 

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, CARLOS REZENDE JUNIR - OAB:9059/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, KARINA 

RIBEIRO NOVAES - OAB:SP 197.105, MARCELO GOMES FAIM - 

OAB:151.615 SP, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O, 

RENATO CHAGSS CORREA DA SILVA - OAB:8194-A, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT/9764-A, RODRIGO SARNO GOMES - 

OAB:SP 203.990, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:MT/9764-A DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289996 Nr: 9564-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERINO E OLIVEIRA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINETE VITORINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 116.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 Certifico que, decorreu em branco o prazo assinalado ás fls .138 em 

25.04.2018, para a parte devedora efetuar o pagamento voluntário, 

certifico ainda, que decorreu em branco em 18.05.2018 o prazo para 

apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Assim sendo, 

promovo INTIMAÇÃO da parte credora para que junte aos autos planilha 

de cálculo devidamente atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 285508 Nr: 4600-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAKO DISTRIBUIDORA LTDA, JOELMA APARECIDA 

PAULESKI DVORANOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B. DE ARAÚJO - ME - IRIS FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE LANAS SOARES 

CABRAL - OAB:194558/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente pela 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390290 Nr: 5523-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI TERENCIA DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do NCPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). ao Requerente, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397898 Nr: 10202-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GAYER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Vistos, em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJ/MT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413983 Nr: 18903-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA, 

JOSÉ CONCEIÇÃO, DEZIDELIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar Impugnação, no prazo de 15 

(quinze ) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347013 Nr: 13445-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão, com nítido 

caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca com a 

oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver 

reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto os 

embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) e, 

inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos infringentes 

ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam que o 

Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio adequado 

para este fim é o recurso próprio e não os embargos de declaração. Ante 

o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 218974 Nr: 14404-92.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CREPALDI INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA TEIXEIRA - 

OAB:11442, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, RICARDO 

HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882, SANDRA VALÉRI 

CHICATI - OAB:12838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

No caso, como a prova pericial foi reiterada pela parte Requerente, 

beneficiária da gratuidade judiciária, o pagamento deve recair sobre o ente 

estatal, porém com possibilidade de reembolso. Sendo assim e para evitar 

futuros problemas, cientifique-se o Estado de Mato Grosso acerca da 

possibilidade de lhe ser carreada a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais, inclusive para que se manifeste sobre o valor da 

proposta do perito, já arbitrado em R$ 6.000,00 (art. 95, § 3º do CPC).

Após, intime-se o perito sobre a forma de pagamento, bem como designar 

data, horário e local para realização da perícia, conferindo ao perito o 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da perícia, para a 

apresentação do laudo, notadamente em razão do tempo de trâmite deste 

feito. Fica o Sr. Perito autorizado, a solicitar perante as partes todos os 

documentos necessários à conclusão da perícia a ser realizada. 

Facultam-se às partes, em 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes 

técnicos e a quesitação (art. 465, § 1º do CPC).

Vindo o laudo, sem nova conclusão, manifestem-se as partes sobre este 

em 15 (quinze) dias, prazo comum para que os assistentes técnicos, 

eventualmente nomeados,  apresentem seus  pareceres , 

independentemente de intimação pessoal, servindo como termo inicial a 

data da publicação para a manifestação sobre o laudo pericial oficial. Sem 

prejuízo, intime-se as partes, a fim de que, em 15 (quinze) dias, digam-se 

pretendem a produção de alguma outra modalidade de prova, 

especificando-a e justificando sua pertinência para o julgamento do feito, 

sob pena de pronto indeferimento e preclusão.

Caso pretendam a oitiva de testemunhas, deverão as partes, no prazo já 

estabelecido, apresentar o rol com a completa qualificação, afim de 

facilitar a designação de audiência de instrução, especialmente para que o 

juízo possa saber qual o intervalo de tempo necessário para a realização 

do ato. Pretende-se, com isso, que seja possível uma melhor organização 

da pauta do juízo, evitando-se que haja atraso no início ou fim do ato (art. 

357, § 9º do CPC). Frisa-se, como dito, que a apresentação do rol de 

testemunhas, com a qualificação completa, deverá ser feita no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da intimação sobre o presente despacho, sob 

pena de preclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 253013 Nr: 11948-04.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDES MARIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344378 Nr: 11391-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA HARUMI MARUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:12.025, YANN DIEGGO SOUZA T. DE ALMEIDA - 

OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 449969 Nr: 11876-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MARTINS SANCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349602 Nr: 15516-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DAROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PUERARI MARQUES 
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- OAB:23180/O, RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

OAB:23047/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255795 Nr: 14276-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH JACOBINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 

186/199 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276853 Nr: 20351-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO OSCARINO BARRETO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, SUCESSOR 

DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls.47/50 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316673 Nr: 13039-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 

205/226 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 305862 Nr: 1591-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 194/202 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250214 Nr: 9586-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 163 no 

prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 240349 Nr: 1745-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WALDIRENE ARAUJO OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 

117/120 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 281286 Nr: 25225-53.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação ao Cumpriento de 

Sentença de fls. 312/315 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 381201 Nr: 27648-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 96/98 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 256496 Nr: 15264-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação ao Cumpriemento de 

sentença de fls. 226/229 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 107930 Nr: 3888-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.812, 

FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 217/233 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 10856-30.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA CUNHA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 181/ 

184 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 420287 Nr: 22128-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 69/72 

no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO SANTANA CORREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte autora informa o descumprimento da decisão judicial pela 

autarquia ré e pugnou pela implantação do benefício previdenciário. 

Intime-se a Gerência Executiva do INSS de Cuiabá, determinando que a 

mesma providencie a implantação do beneficio previdenciário da parte 

autora, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, comprovando nos autos 

a aludida implantação, mediante documentos, sob pena das sanções civis 

(multa prevista nos arts. 14, § único, 461 e 461-A, do CPC, improbidade 

administrativa - art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92) e penais (caracterização de 

crime de obediência - art. 330, do CP - ou prevaricação - art. 319, do CP) e 

administrativas, sem prejuízo de pedido de intervenção federal - art. 34, 

inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT. Deverão acompanhar o 

mandado cópias da notícia de descumprimento e desta decisão. Dado a 

urgência e relevância do caso, a presente decisão servirá como mandado 

e, deverá ser cumprida pelo oficial de justiça plantonista, recomendando 

ao Sr. Oficial de Justiça que descreva pormenorizadamente ao 

administrador público que receber a intimação, para ulterior 

responsabilização por crime de desobediência. Após, prossiga-se no 

cumprimento da sentença de Id nº11527966. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA DOS SANTOS DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo 

Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de 

agravo de instrumento, assinalando que a decisão combatida não merece 

qualquer reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

 

Vistos, Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 8.8.2018, 

às 15h30min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328028 Nr: 24355-37.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU VASCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...
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Arquive-se o processo com baixas e anotações de costume.

Cientifique-se o advogado da parte autora deste despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338745 Nr: 6908-02.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no §3º, do art. 1010 do Código de Processo Civil, determino a 

imediata remessa dos autos à instância superior para os devidos fins.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 96973 Nr: 6356-18.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK PARTS PEÇAS PARA CAMINHÕES 

LTDA, CARLOS PINTO DE MAGALHÃES, FRANCISCO PINTO DE 

MAGALHÃES, LUCANIA MORAIS LIMA, ABILIO SIQUEIRA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, GEANY SILVA DE OLIVEIRA - OAB:16299, 

LIGIA MARIA DONINI - OAB:8106, LIGIA MARIA DONINI MORAES - 

OAB:8.106, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14.887 MT

 Vistos.

 Cumpra-se todo o ordenado na sentença proferida nos autos em apenso 

na data de hoje.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 421695 Nr: 22853-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA AUXILIADORA LEITE RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22853-92.2015.811.0002 (Código 421695) “Embargos de 

Declaração” (...) Como se vê, em que pese o descontentamento da parte 

com o resultado obtido acerca de seu pedido, ainda que a decisão não lhe 

tenha sido favorável, isso, por si só, não enseja vício que legitime reforma 

em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a questão 

ser suscitada por meio de recurso próprio. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no decisum, 

com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 427384 Nr: 26201-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 

7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A propósito, o envio dos carnês também oportuniza ao fisco saber se 

o contribuinte ainda está em atividade e/ou sediado no mesmo local, pois a 

mudança de endereço será comunicada no próprio aviso de recebimento, 

o que faz concluir que, de fato, os referidos carnês não foram enviados à 

embargante e, portanto, não houve notificação do débito. Assim, restando 

flagrante a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por 

ausência de notificação da parte executada, acolho a preliminar suscitada 

pela embargante, declarando extinta a execução sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC. De acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a embargada é isenta do pagamento 

das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda. Por outro lado, com fulcro 

no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a parte embargada ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Fixo, ainda, nos autos executivos, honorários 

de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução em favor da 

parte executada. Processo não sujeito ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.Havendo recurso de apelação ou não e apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262385 Nr: 1264-83.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intime-se a Autarquia Federal, por carga dos autos, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 

535, NCPC). Decorrido em branco o prazo, expeça-se a requisição de 

Precatório ou de Pequeno Valor em favor da parte exequente, 

observando-se as prescrições legais (§ 3º, I, do art. 535, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340852 Nr: 8599-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALZINETE VIANA DA SILVA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se todo o ordenado na sentença proferida nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 230931 Nr: 11061-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAVE MAY MADEIREIRA LTDA, FUMIYOSHI 

FUJII, MIEKO FUJII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SENHORINI - 

OAB:10880PR, NEUZA TEBINKA SENHORINI - OAB:34269PR

 Em face de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por Grave May Madeireira Ltda em 

face da Fazenda Pública Estadual, reconhecendo a decadência do crédito 

tributário e, por consequência, declarando extinta a execução com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condeno a 

Fazenda Pública Estadual nos honorários advocatícios, que fixo em 10 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 4º, III, do CPC. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e 

arquive-se. Havendo interposição de recurso e apresentadas as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

Processão não sujeito ao reexame necessário (art. 496, do 
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CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90260 Nr: 11389-23.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA M. DE O BERNADINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:MT 19.463/0

 Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados no incidente proposto por Ana Lúcia M. de O. Bernardino Silva 

em face da Fazenda Pública Municipal, reconhecendo a prescrição do 

débito do exercício financeiro de 2000.Tendo a excipiente decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, com fulcro no art. 85, §§ 

2º e 3º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido (parcelas prescritas – ano de 2000), a ser 

suportado em igual proporção entre as partes. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se ao levantamento dos valores bloqueados em favor da parte 

exequente, intimando-a, na sequência, para manifestação em 5 (cinco) 

dias, sob pena extinção da execução por pagamento.Decorrido o prazo, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413725 Nr: 18767-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICS IND. E COM. ROUPAS DE MALHAS 

LTDA, VALTER TOSHIO SUEKANE, SANDRA AMARA SANTI SUEKANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13795/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:MT/7.335

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade e, por consequência, condeno os excipientes em 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o trabalho realizado pelos procuradores e o razoável tempo 

exigido para o seu serviço.Em prosseguimento, determino seja citada a 

empresa executada no endereço declinado a fl. 53 verso, bem como 

defiro o pedido de penhora “on line” a ser realizada em nome dos 

corresponsáveis Valter Toshio Suekane (CPF n. 175.834.701-53) e de 

Sandra Amara Santi Suekane (CPF n. 594.769.311-91), até o valor de R$ 

121.492,99 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 

noventa e nove centavos).Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e 

demais atos subsequentes (arts. 11, § 2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).No 

caso de insucesso no bloqueio, ou sendo irrisório o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente 

para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447760 Nr: 10802-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND E COM P QUIMICOS 

LTDA, JONAS FERREIRA CARNEIRO, ALAN CESAR FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944-O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN ALZANI - 

OAB:OAB-MT-6624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:16.445

 Autos n. 10802-15.2016.811.0002 (código 447760) Execução Fiscal 

Exceção de Pré-executividade Excipiente: Globo Química Ind. E Com. De 

Produtos Químicos LTDA Excepto: Fazenda Pública Estadual Vistos... 

Cuida-se de “Exceção de Pré-Executividade” oposta por GLOBO QUÍMICA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada nos atos, em face da FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

igualmente qualificada, na qual se alega, em resumo, a ilegitimidade da 

exigência do FUNJUS como substitutivo de honorários porque, segundo 

noticia a peça, tal verba destacada na CDA refere-se a honorários 

advocatícios já fixados administrativamente em favor da excepta, por 

força da Lei Complementar n. 111/02. (...) Diante do exposto, julgo 

improcedente o pleito, ordenando o prosseguimento da ação executiva 

com a citação pelo correio dos sócios Jonas Ferreira Carneiro e Alan 

Cesar Fidelis, nos moldes solicitados na impugnação à exceção. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 299392 Nr: 19993-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não conheço da exceção de pre-executividade pela 

fundamentação exposta acima e, de ofício, determino seja excluída a multa 

de 40% (quarenta por cento) do demonstrativo de fl. 18 e atualizado o 

cálculo pelo Contador Judicial, intimando-se, após, o Estado de Mato 

Grosso para a efetivação do depósito no prazo de 10 dias, sob pena de 

bloqueio, conforme já exposto no despacho de fl. 131.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442238 Nr: 7900-89.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM HONORATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST. DE 

TRÂNSITO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Obrigação de Fazer intentada por Joaquim Honorato Neto, em face do 

DETRAN-MT, a fim de determinar a este que proceda perante a Secretaria 

de Estado de Fazenda a baixa do nome do autor como proprietário nos 

prontuários da Motocicleta Honda/CG, 125, Fan, 2008/2008, Placa NJE 

1875, cinza, chassi: 9C2JC30708R592460, Renavan: 967489202.Por ter 

sido o requerente negligente quanto à comunicação de venda do veículo 

ao Detran, que sequer sabia da negociação, aplica-se, neste caso, o 

princípio da causalidade em seu desfavor.Assim, condeno o requerente 

ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalhado 

realizado pelos procuradores e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 400605 Nr: 11665-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA - 
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OAB:7.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência para 

elaboração/conferência do cálculo do débito devido, nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 6255-15.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEMAR BERGOSSA, MARLI APARECIDA MOLLINA, 

BRUNO MOLLINA BERGOSSA rep. Por seus pais ADEMAR BERGOSSA E 

MARLI A MOLLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE FREITAS, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. MONICA HELENA 

GIRALDELLI - OAB:OAB/MT - 9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos o cálculo de fl. 516, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433151 Nr: 2899-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves 

PROCURADOR GERAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445

 Vistos.

 À instância superior para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90550 Nr: 11490-60.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 Vistos.

 À instância superior para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 65028 Nr: 1193-28.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO CARLOS DA SILVA, CARLOS EVANE 

AUGUSTO, ELTON SOUZA, JILDENI DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 

1778, expeça-se a correspondente ordem requisitória, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 269294 Nr: 16233-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GALDENCIO RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 309, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339476 Nr: 7522-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTABIL ASSESSORIA E CONTABILIDADE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ordenando o arquivamento provisório do processo 

pelo prazo de 1 ano, esclarecendo que imediatamente ao término desse 

período começará a fluir o prazo para a prescrição quinquenal, 

independentemente de manifestação da parte exequente (art. 40, § 2º, da 

referida lei, c/c Provimento n. 16/2007-CGJ).

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 398678 Nr: 10619-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 30, devendo a parte promover ato que lhe compete, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido em 

branco o prazo, arquive-se o processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343399 Nr: 10587-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, LUCIA DE FREITAS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

281-282 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 
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solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333021 Nr: 1674-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 291060 Nr: 10726-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 

136-137, expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255050 Nr: 13191-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARLINDO MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 499893 Nr: 13693-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEYLA SIQUEIRA FIGUEIREDO FIGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES - 

OAB:MT 8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

declaro extinto este feito sem resolução do mérito, condenando a 

embargada ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em R$ 

700,00 (setecentos reais), levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalhado realizado pela advogada e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, nos termos do art. 85, § § 2º e 8º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos 

principais em apenso (execução fiscal), arquivando-se, após, este 

processo de embargos, com baixas e anotações de costume. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 14669 Nr: 2799-67.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIRO & FIGUEIRO LTDA, LEO FIGUEIRO, 

HERMINIO AFONSO FIGUEIRO, JOÃO ROBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR ARGUELLO 

- OAB:4241/MT, JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5127

 (...) .Logo, exigindo a situação maior dilação probatória, a fim de se 

comprovar o alegado vício no laudo de avaliação sobre o imóvel que 

incidiu a constrição judicial, bem como a ausência de outros bens de 

propriedade do excipiente, ônus da prova que lhe cabe, em embargos à 

execução, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita em 

relação às referidas matériasEm face de todo o exposto, conheço da 

exceção de pré-executividade, julgando-a parcialmente procedente, a fim 

de, com suporte no art. 282 do Código de Processo Civil, declarar nulo o 

ato de intimação por edital do excipiente, bem como dos atos 

subsequentes, devolvendo-lhe o prazo para propositura de eventuais 

embargos em 30 dias (art. 16, Lei 6.830/80), contados da intimação desta 

decisão, não só do excipiente, como também de sua esposa. Tendo o 

excepto sucumbido em parte mínima do pedido, deverá o excipiente 

responder pelos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelos procuradores 

e o razoável tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § § 

2º e 8º, c/c o parágrafo único do art. 86, ambos do Código de Processo 

Civil. Decorrido em branco o prazo para a propositura de eventuais 

embargos, ao excepto para requerer o que de direito em 15 dias. 

Apresentados embargos e depois de ouvida a parte contrária, conclusos. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 487396 Nr: 6541-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA SÃO BENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...(...)Assim, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil, 

converto o julgamento em diligência para o fim de determinar a intimação 

da embargante na pessoa de seu advogado para que proceda ao 

recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 484937 Nr: 5001-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MACAUBAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos propostos por 

Cleonice Macaúbas Pereira da Silva em face do Município de Várzea 

Grande, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

realizado pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu serviço, 

nos termos do art. 85º, § § 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, 
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suspendo a condenação, em virtude da gratuidade da justiça, que ora 

defiro, nos termos do art. 98 e § 3º, da referida lei substantiva. Transitada 

em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso, 

transfira-se os valores bloqueados para a conta corrente da Fazenda 

Pública Municipal, bem como intimando-se esta para requerer o que de 

direito sobre o prosseguimento do feito, tudo isso nos autos de execução 

fiscal em apenso.Trasladada a cópia desta decisão para os autos em 

apenso, arquive-se este processo com baixas e anotações de costume.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 441118 Nr: 7357-86.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 

ENSINO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Verificando-se que, apesar de determinado na decisão de fl. 204 a oitiva 

do Ministério Público, até a presente data isso não ocorreu, a fim de evitar 

futura alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência (art. 370, 

CPC) e determino seja aberta vista dos autos ao membro do "parquet" para 

que se manifeste no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 7383-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROMANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, BRUNA 

RAFAELA MACIEL - OAB:21.649, DR. ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935, RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 93884 Nr: 2437-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, DR. 

ANDRÉ GONÇALVES MELADO - OAB:8075, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 13943 Nr: 2543-27.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:18064, HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - OAB:7.285, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:11291, TATYANE CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

tentativa inexitosa de bloqueio de valores de fl. 121, requerendo o que de 

direito, no prazo de dez dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002287-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO CORREA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002287-37.2017.8.11.0002. AUTOR: ILDO CORREA BOTELHO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Antecipação de 

Tutela Urgência que ILDO CORREA BOTELHO move em desfavor do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte autora que, desde 

sua tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais sempre foram 

lavradores e sempre trabalharam na zona rural. Assevera que, mesmo 

após o matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, para manter o 

sustento da família. Pugna pela concessão da antecipação da tutela de 

urgência, a fim de determinar o recebimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Colacionou os documentos à inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Almeja a requerente a concessão de tutela 

antecipada de urgência a fim de que possa receber o benefício de 

aposentadoria por idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel 

Código de Processo Civil: “Art. 300 – “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.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, no particular, não se 

vislumbra a presença de tais requisitos, mesmo porque o caso exige 

maiores dilações probatórias, máxime com a resposta da parte ré. Diante 

do breve exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as 

observâncias e advertências legais. Diante da manifestação expressa da 

parte autora de não estar em condições de pagar custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 

1.060/50. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de maio de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002934-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002934-95.2018.8.11.0002. REQUERENTE: OSVALDO SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de 
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Antecipação de Tutela Urgência que EROTILDE ALVES DA SILVA move 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte 

autora que, desde sua tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais 

sempre foram lavradores e sempre trabalharam na zona rural. Assevera 

que, mesmo após o matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, 

para manter o sustento da família. Pugna pela concessão da antecipação 

da tutela de urgência, a fim de determinar o recebimento do benefício de 

aposentadoria por idade rural. Colacionou os documentos à inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Almeja a requerente a concessão de tutela 

antecipada de urgência a fim de que possa receber o benefício de 

aposentadoria por idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel 

Código de Processo Civil: “Art. 300 – “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.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, no particular, não se 

vislumbra a presença de tais requisitos, mesmo porque o caso exige 

maiores dilações probatórias, máxime com a resposta da parte ré. Diante 

do breve exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as 

observâncias e advertências legais. Ante da manifestação expressa da 

parte autora de não estar em condições de pagar custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 

1.060/50. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de maio de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330712 Nr: 27006-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, 

PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BARBOSA COSTA - 

OAB:8.686, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT, VALQUIRIA 

APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10520 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RIBEIRO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 

ME, CNPJ: 01172882000135. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e, 

consequentemente, revogo a liminar de folha 364.Deixo de condenar as 

custas e despesas processuais por ser a parte autora beneficiária da 

Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no registro 

da ação e arquive-se com as cautelas legais.Custas “ex lege”.P. R. I.

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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332180 Nr: 917-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA MÁRCIA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio almir mazini - 

OAB:21870/0, camila sirtol parreira - OAB:22957/0, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que entrando em contato com o Setor de precatório, falei com a 

Sra. Cesarine Diretora desse setor, a qual alterou a parte requerida, 

passando a ser Estado de Mato Grosso. Certifico ainda que a mêsma 

informou que não há necessidade de cancelamento do precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 429569 Nr: 558-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Requerente para no 

prazo legal requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324604 Nr: 21001-04.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAIRA CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA MACIEL, 

IRACEMA MARIA DE ARRUDA BARROS, LENÍCIA JASPER DE CAMPOS, 

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES, INÁCIA MARQUES DE 

FREITAS, JUCELENE MARIA DA SILVA AMORIM, MARLENE DE JESUS 

PADILHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para que seja intimada a parte REQUERENTE, 

na pesso de seu advogado, para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 507125 Nr: 17470-65.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos intimando a advogada da parte autora para 

providenciar o pagamento do valor referente às diligências do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser realizado no link htttp://arrecadacao.tjmt.jus.br//home, 

com emissão de pagamento da guia de depósito para comprovação nos 

autos. Informo que estes autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252817 Nr: 11845-94.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA CHAGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 
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Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 280415 Nr: 24338-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BENEDITA DAS DORES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 424502 Nr: 24337-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIRENE MARIA DA SILVA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: vera lúcia conceição arruda - 

OAB:4930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Requerente para no 

prazo legal informar se houve efetividade referente à determinação judicial 

de f. 88, ou requerer o que de direito.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 531775 Nr: 5304-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, THIAGO 

DE JESUS ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa dos réus , via DJE, que foi designada 

audiência para Oitiva da vítima, para o dia 08/06/2018 às 09:05hs, na 

Comarca de Goainia na Vara de Precatórias.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 528716 Nr: 3574-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Intimação do advogado devidamente habilitado do tópico da decisão que 

segue: "VISTOS.(...). Assim, estando a denúncia em perfeita consonância 

com os requisitos do art. 41 do CPP e não se vislumbrando no caso 

quaisquer das causas de absolvição sumária elencadas no art. 397 do 

CPP, RECEBO a denúncia ofertada em face de Ronan Botelho 

Junior.Designo nos termos do art. 56 da Lei 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de junho 2018, às 

15h30.Cite-se/intime-se o réu, a Defesa e o Ministério Público, 

intimando-se, ainda, as testemunhas arroladas na denúncia, bem como 

aquelas indicadas às fls. 288. Defiro os requerimentos da defesa, 

indicados no pleito de fls. 296, item c, d e e.Requisitem-se o necessário, 

inclusive informações à Policial Militar, a fim de esclarecer quais eram os 

policiais e viaturas participantes da ocorrência 35460/2018.Requisite-se à 

Autoridade Policial o laudo pericial definitivo.Manifeste-se o Ministério 

Público quanto ao pleito de restituição do veículo apreendido (fls. 312/323). 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528716 Nr: 3574-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

endereço eletrônico/físico, telefones celular/fixo, devendo ainda adverti-lo 

de que caso não apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito 

será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07/08.

Ciência ao MPE.

Int.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 535890 Nr: 7762-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁVIO BATISTA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANCA BARETO - 

OAB:10.274

 DR. EDNO DE FRANCA BARETO - OAB/MT 10.274, da audiência de 

Inquirição de Testemunha, designada para o dia 15 de Junho de 2018, às 

14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 537639 Nr: 8666-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LUIZ SILVA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CAMGUSSU 

NOGUEIRA - OAB:6739-A

 DR. JADEIR CAMGUSSU NOGUEIRA - OAB/MT 6739-A, da audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 15 de Junho de 2018, às 

14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 292944 Nr: 12822-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA ANDRESSA DE 

OLIVEIRA - OAB:23.973/O

 DRA. PRISCILA ANDRESSA DE OLIVEIRA - OAB/MT 23.973/O, da 

audiência de Suspensão Condicional do Processo designada para o dia 15 

de Junho de 2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 538920 Nr: 9365-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus (arts. 5º, LXVIII da CF e 466 e ss do CPPM)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURICIO MATEUS CARDOSO MARQUES, PEDRO 

ISRAEL DE ABREU LIMA, IGOR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - 

OAB:24388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O paciente já foi colocado em liberdade por força de decisão prolatada no 

Auto de Prisão em Flagrante de nº. 9293-78.2018.811.0002, código 

538777, de maneira que o pedido deste incidente perdeu seu objeto.

Traslade-se cópia daquela decisão para este feito e arquive-se, com as 

cautelas legais.

Intimem-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 269946 Nr: 9628-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO GOMES DA SILVA, ODIMAR 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT

 Aportou aos autos Resposta à Acusação de ODIMAR SANTANA DA 

SILVA, o qual, por intermédio de seu Advogado, requer a absolvição (fl. 

284/286).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 A tese suscitada pela Defesa se confunde com o mérito e somente 

poderá ser devidamente analisada depois de oportunizada a regular 

instrução criminal

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

INDEFIRO, por ora, o pedido da Defesa que visa a realização de perícia, 

cujo pleito poderá ser reavaliado depois da oitiva das testemunhas.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018 às 

14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas (fl. 287 

e 294), o Advogado de Defesa e Ministério Público.

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Ministério Público (fl. 

294/295).

A testemunha Jonas Cristino de Almeida deverá ser conduzida 

coercitivamente.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 427872 Nr: 26200-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 O mandado de intimação foi devolvido com a simples informação de que 

não foi cumprido porque a residência estava fechada (fl. 101).

Não atentou o Oficial de Justiça ao disposto no art. 661, incisos IV e V da 

CNGC.

DESENTRANHE-SE, pois, o mandado de intimação (fl. 100) e DEVOLVA-O 

ao Oficial de Justiça para fiel cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 490078 Nr: 8068-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR EUGÊNIO DE SOUZA, UMBERTO 

EUGÊNIO DE SOUZA, CECÍLIA DOMINGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOCRATES MOTA MOTA 

MARTINS - OAB:OABMT 20916

 1. RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu WALDEMIR EUGÊNIO DE 

SOUZA (fl. 213/223), o qual, por intermédio de Advogado constituído, 

requer a absolvição.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Na verdade, as teses suscitadas pela Defesa se confundem com o mérito 

e somente poderão ser devidamente analisadas depois de oportunizada a 

regular instrução criminal.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Na resposta à acusação, a Defesa ainda formula pedido de restituição do 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 213/223), com o qual não 

concorda o Ministério Público (fl. 272/273).

Verifico, em consonância com o parecer ministerial, que existe a suspeita 

de que o elevado valor é proveniente da prática do crime de falsificação 

de bebidas, previsto no art. 272, § 1º- A, do Código Penal, até porque não 

é plausível que alguém guarde em casa tamanha quantia em espécie 

desde 2014, conforme cópia do contrato de compra e venda (fl. 226), sem 

gastar e nem efetuar seu depósito e aplicação em alguma instituição 

financeira.

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido ao fundamento de que é necessária a instrução do 

caso para avaliar a procedência do valor apreendido.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 515225 Nr: 21753-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado CLEOMAR FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 

15495-B, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista 

ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 506245 Nr: 17078-28.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STDS, PCST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P SALATA NAHSAN - 

OAB:11867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RACHEL FONSECA DA 

SILVA - OAB:18972, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - 

OAB:16617

 JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I”, do CPC/2015, relativo ao item acerca 

dos alimentos em favor da menor S. T. de S. No tocante a guarda 

compartilhada, verifico que a liminar concedida às fls.35, deferiu a guarda 

da menor para a genitora, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para 

a fase de adaptabilidade de convivência, e após o respectivo prazo a 

realização de novo estudo psicossocial. Dessa forma, defiro a cota 

ministerial de fls. 74 e determino a realização do estudo psicossocial com 

o encaminhamento dos autos à equipe multidisciplinar do Juízo, para que 

procedam à realização do respectivo estudo com as partes, com o intuito 

de aferir o preenchimento das condições para o exercício da guarda 

compartilhada e/ou a guarda unilateral com a fixação do direito de visitas, 

devendo encartar aos autos o respectivo laudo, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Com a juntada do relatório psicossocial, intime-se o MPE para se 

manifestar, no prazo legal. No tocante ao reconhecimento e dissolução da 

união estável, determino a intimação das partes para que no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, bem como, no mesmo prazo, a juntada aos autos de cópia 

autenticada da certidão de nascimento devidamente atualizadas (autor e 

requerida). Intimem-se as partes e seus procuradores.Ciência ao MPE e a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de outubro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512286 Nr: 20249-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GENI GRAÇAS FALCÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO JOSE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENI GRAÇAS FALCÃO DA SILVA, Rg: 

CTPS 61252, Filiação: Filomena Teresa de Amorim e João Pedro Falcão, 

data de nascimento: 27/01/1963, brasileiro(a), natural de Barão do 

Melgaço-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para tomar conhecimento da decisão em anexo/abaixo transcrita que 

deferiu as medidas protetivas pleiteadas, alertando que em caso de 

descumprimento de alguma das medidas, o fato deverá ser comunicado a 

este juízo para que sejam tomadas as providências cabíveis. INTIMÁ-LA 

também para que, no caso de não possuir advogado constituído, 

compareça à Defensoria Pública, localizada na rua Governador Corrêa n° 

155, Centro Sul, Jd. Aeroporto- VG/MT(Fone: 3682-03-77/3682-03-86.), 

munida de todos os documentos de que dispuser para a comprovações de 

suas alegações e pedidos.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por GENI GRAÇAS FALCÃO DA SILVA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL), 

por parte do requerido SIMÃO JOSE BORGES, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

e x p e d i e n t e  e  D E F I R O  o s  p e d i d o s  d a  o f e n d i d a , 

determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 

Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM 

A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO 

DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), majorado conforme 

a variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 

da Lei Adjetiva Civil.Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de 

visitas ao dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação.Indefiro o pedido de afastamento da 

requerente do lar, uma vez que o agressor será afastado do lar.Indefiro o 

pedido de suspensão da posse/ restrição do porte de armas porque não 

existe nos autos informações de que o réu possui armas. No cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Despacho/Decisão: Processo Código 512286VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por GENI GRAÇAS FALCÃO DA 

SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica em um crime 

apenado pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL), por parte do requerido 

SIMÃO JOSE BORGES, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006.Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e 

um reais), majorado conforme a variação desse, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 

22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do 

Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva 

Civil.Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas ao 

dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das partes 

para sua apreciação.Indefiro o pedido de afastamento da requerente do 

lar, uma vez que o agressor será afastado do lar.Indefiro o pedido de 

suspensão da posse/ restrição do porte de armas porque não existe nos 

autos informações de que o réu possui armas. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 
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de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as 

diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 26 de 

setembro de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de 

Direito.ENUNCIADO 43- IX FONAVID - Natal.

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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 30 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 531018 Nr: 4936-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Destarte, pelos motivos explicitados, considerando que não houve 

qualquer alteração fática e em consonância com o parecer Ministerial de 

fls. 128/132, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de fls. 

104/109 e MANTENHO a prisão preventiva LUCAS DA SILVA 

SANTOS.INTIMEM-SE o acusado e a vítima, da seguinte decisão.CIÊNCIA à 

Defensoria Pública da vítima, ao Ministério Público e ao Advogado do 

Acusado.CUMPRA-SE.Várzea Grande, 24 de maio de 2018.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 82976 Nr: 5402-06.2005.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA CORREA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ FERNANDES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 136/138 (fls. 141) e 

considerando o teor da r. decisão de fls. 115/116 vº, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito em 

favor do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por onde 

tramita o processo principal (extrato em anexo) e para onde os autos 

deverão ser remetidos com as nossas homenagens para os devidos fins, 

inclusive eventual ratificação do r. despacho de fls. 147.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 94567 Nr: 12594-53.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL FRANCIONE GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ FERNANDES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE SCHUTZE - 

OAB:115367/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARCIANO LUIZ 

- OAB:3175

 Vistos etc.

Cumpra-se a r. decisão prolatada nesta data nos autos em apenso (código 

82976).

Várzea Grande, 29 de maio de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.Defiro conforme requerido às fls. 327/327 vº.Sem prejuízo, 

expeça-se Sra. Gestora alvará eletrônico para que seja liberado o valor de 

R$ 1.001,36 (um mil, um real e trinta e seis centavos), remanescente do 

serviço prestado de 13/11/2017 até 11/05/2018 (alvarás de fls. 273, 282, 

303, 315, 316 e 335), transferindo-se para a conta corrente informada às 

fls. 232. (...) proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, se existentes, 

em nome do executado até o valor indicado na petição de fls. 327/327 vº, 

isto é, R$ 126.014,40 (cento e vinte e seis mil, catorze reais e quarenta 

centavos), que corresponde a mais 06 (seis) meses do serviço a ser 

prestado de 12/05/2018 até 11/11/2018. (...) Com a juntada da informação 

acima, expeça Sra. Gestora alvará eletrônico, mensalmente, no valor de 

R$ 21.002,40 (vinte e um mil, dois reais e quarenta centavos) para a conta 

corrente informada às fls. 329, para contínuo fornecimento do atendimento 

por meio de home care da adolescente Laudelaine Maria Pereira de Souza, 

desde que seja encaminhada Nota Fiscal a este Juízo, no prazo de 10 

(dez), para a devida prestação de contas, bem como laudo médico 

relatando de forma detalhada o atendimento fornecido à 

adolescente.Observe-se, no mais, o disposto no Provimento nº 04/2007, 

de 26/03/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 29 de maio de 

2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 680 de 692



 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

No caso vertente, nota-se que o executado não vem cumprindo a r. 

sentença proferida nos autos (fls. 67/69), que julgou procedente o pedido 

inicial para o fim de condená-lo “(...) em fornecer pelo tempo em que se 

fizer necessário para a busca e recuperação da saúde do infante, o 

tratamento em regime de internação domiciliar, Home Care, pelo que 

convalido a decisão liminar às fls. 28-32, com exceção da multa diária.” 

(fls. 69 vº) e transitou em julgado em 14/10/2014 (fls. 75), consoante 

informado pelo Ministério Público às fls. 245/247.

Ademais, consta às fls. 231/232 e no termo de declarações da Sra. 

Marcilene Cerila Pereira de Souza às fls. 222, que o executado não vem 

realizando o pagamento do serviço de internação domiciliar prestado pela 

empresa Qualycare, estando inclusive, em atraso com o pagamento do 

serviço prestado no período de 13/10/2017 à 12/11/2017.

Sendo assim, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, se existentes, 

em nome do executado até o valor indicado às fls. 236/237, que 

corresponde ao orçamento apresentado pela empresa Qualycare, isto é, 

no montante de R$ 126.014,40 (cento e vinte e seis mil, quatorze reais e 

quarenta centavos), que corresponde ao custeio de 06 (seis) meses de 

serviço de internação domiciliar do tipo home care, a partir de 13/11/2017.

No mais, realize também o bloqueio do valor de R$ 30.130,50 (trinta mil, 

cento e trinta reais e cinquenta centavos), referente ao atendimento de 

home care já disponibilizado pela empresa Qualycare à infante Laudelaine 

Maria Pereira de Souza no período de 14/10/2017 a 12/11/2017.

Efetivada a penhora, determino a transferência dos valores para a Conta 

Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (Capítulo II, Seção 19, 

art. 515 da CNGC/MT) e a vinculação do respectivo valor ao processo em 

epígrafe.

Sem prejuízo, intime-se a empresa Qualycare Serv Saúde e Atendimento 

Domiciliar LTDA, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

apresente nos autos relatório pormenorizado do atendimento prestado à 

infante, referente ao período de 14/10/2017 a 12/11/2017, tendo em vista, 

que somente apresentou a nota fiscal (fls. 233). Do mesmo modo, informe 

ainda à empresa Qualycare, que foi realizado o bloqueio judicial de 06 

(seis) meses para o tratamento de saúde da adolescente, mas que a 

transferência só será efetivada após a comprovação do serviço prestado.

Após, realizada a juntada do relatório, expeça Sra. Gestora alvará 

eletrônico a fim de que o valor penhorado referente ao serviço, já 

prestado pela empresa Qualycare Serv Saúde e Atendimento Domiciliar 

LTDA no período de 14/10/2017 a 12/11/2017, seja transferido para a 

conta corrente informada às fls. 232.

Por fim, em relação ao valor penhorado para o custeio de 06 (seis) meses 

de serviço de internação domiciliar do tipo home care, determino que 

mensalmente após a comprovação dos serviços prestados, seja expedido 

alvará para levantamento do valor devido, em favor da empresa Qualycare 

Serv Saúde e Atendimento Domiciliar LTDA.

Observe-se, no mais, o disposto no Provimento nº 04/2007, de 

26/03/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, bem como nos 

Ofícios Circulares nº 251/2016, 07/2017 e 18/2017, todos da Presidência 

do egrégio TJ/MT.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 29 de novembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 220/222 na forma postulada.

Para tanto, intime-se a empresa Qualycare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar determinando que continue atendendo a 

adolescente Laudelaine Maria Pereira de Souza por meio do servido home 

care, bem como se abstenha de suspender o fornecimento do serviço, 

devendo informar a este Juízo acaso haja atraso no pagamento pelo 

Estado de Mato Grosso.

Outrossim, deve a empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento 

Domiciliar juntar aos autos, em igual prazo, planilha descriminada dos 

valores em atraso e orçamento para os próximos 06 (seis) meses de 

tratamento.

Sem prejuízo, dê-se vista ao órgão do Ministério Público para que requeira 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

No caso vertente, nota-se que o executado não vem cumprindo a r. 

sentença proferida nos autos (fls. 67/69), que julgou procedente o pedido 

inicial para o fim de condená-lo “(...) em fornecer pelo tempo em que se 

fizer necessário para a busca e recuperação da saúde do infante, o 

tratamento em regime de internação domiciliar, Home Care, pelo que 

convalido a decisão liminar às fls. 28-32, com exceção da multa diária.” 

(fls. 69 vº) e transitou em julgado em 14/10/2014 (fls. 75), consoante 

informado pelo Ministério Público às fls. 123/128.

Sendo assim, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, se existentes, 

em nome do executado até o valor indicado às fls. 124, que corresponde 

ao orçamento apresentado pelo exequente, isto é, R$ 201.989,94 

(duzentos e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), que corresponde ao atendimento por meio de home care pelo 

período de 06 (seis) meses.

Efetivada penhora, determino a transferência dos valores para a Conta 

Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (Capítulo II, Seção 19, 

art. 515 da CNGC/MT) e a vinculação do respectivo valor ao processo em 

epígrafe.

Após, expeça Sra. Gestora alvará eletrônico a fim de que os valores 

penhorados sejam transferidos para a conta corrente informada às fls. 

126, a fim de que a empresa Qualycare Serv Saúde e Atendimento 

Domiciliar LTDA. forneça o atendimento por meio de home care à 

adolescente Laudelaine Maria Pereira de Souza, devendo ser 

encaminhada Nota Fiscal a este Juízo no prazo de 10 (dez) para a devida 

prestação de contas, bem como laudo médico relatando o atendimento 

fornecido à adolescente.

Observe-se, no mais, o disposto no Provimento nº 04/2007, de 

26/03/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 24 de janeiro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Expeça-se novo mandado de intimação para o requerido Estado de Mato 

Grosso, em observância aos termos da Portaria nº 55/2015/GBSES, para 

que cumpra imediatamente a sentença proferida nos autos (fls. 67/69).

Sem prejuízo, retifique-se o registro e autuação do feito, para constar em 

fase de cumprimento de sentença.

Após, certifique-se o transcurso do prazo e retornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 14 de junho de 2016.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fls. 116, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 09 de dezembro de 2016.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que a empresa Qualicare Serviços de Saúde e Atendimento 

Domiciliar atendeu às determinações da r. decisão de fls. 137, para que 

juntasse aos autos relatório detalhado acerca da necessidade dos 

insumos descritos no orçamento de fls. 126/128, especificando, ainda, os 

valores unitários e a quantidade diária necessária de cada produto/insumo 

ali listado, consoante se vê das petições/documentos de fls. 138/159, 

oficie-se à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso solicitando as providências necessárias para cumprimento do 

alvará eletrônico nº 298475-P/2017 (fls. 136), nos termos da r. decisão de 

fls. 129, encaminhando-se as peças acima indicadas.

 Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 03 de março de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso entrou em contato com este Juízo para esclarecimentos 

acerca do valor total objeto do alvará eletrônico nº 298475-P/2017 (fls. 

136), intime-se a empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento 

Domiciliar Ltda - ME para que junte aos autos, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, relatório detalhado acerca da necessidade dos insumos 

descritos no orçamento juntado às fls. 126/128, especificando, ainda, os 

valores unitários e a quantidade diária necessária de cada produto/insumo 

ali listado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 10 de fevereiro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330331 Nr: 26623-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMPDS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

No caso vertente, nota-se que o executado não cumpriu a r. sentença 

proferida nos (fls. 72/74 e 94/95), que julgou procedente o pedido inicial 

para o fim de condená-lo “(...) em fornecer, pelo tempo que se fizer 

necessário para a busca da recuperação da saúde do infante, o 

tratamento de internação em regime domiciliar, Home Care, pelo que 

convalido a decisão liminar às fls. 28/32, com exceção da multa diária. 

(...)” (fls. 69 vº) e transitou em julgado em 14/10/2014 (fls. 75), consoante 

informado pelo Ministério Público.

Sendo assim, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, se existentes, 

em nome do executado até o valor indicado às fls. 87/88, que corresponde 

ao orçamento apresentado pelo exequente, isto é, R$ 159.228,00 (cento e 

cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais), que corresponde ao 

atendimento por meio de home care pelo período de 06 (seis) meses.

Efetivado o bloqueio, determino a transferência dos valores para a Conta 

Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (item 2.19.5 da 

CNGC/MT) e a vinculação do respectivo valor ao processo em epígrafe.

Após, expeça Sra. Gestora alvará eletrônico a fim de que os valores 

penhorados sejam transferidos para a conta corrente informada às fls. 87, 

a fim de que a empresa Qualycare Serv Saúde e Atendimento Domiciliar 

LTDA. forneça o atendimento por meio de home care à adolescente 

Laudelaine Maria Pereira de Souza, devendo ser encaminhada Nota Fiscal 

a este Juízo no prazo de 10 (dez) para a devida prestação de contas, bem 

como laudo médico relatando o atendimento fornecido à adolescente.

Observe-se, no mais, o disposto no Provimento nº 04/2007, de 

26/03/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 30 de junho de 2016.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dra. Sara Dantas da Silva OAB/MT 20307, na qualidade de 

advogada do autor do fato Silas Luiz Baracat Arruda, nos autos código 

206131, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 
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no dia 23 de agosto de 2018, às 14h30min, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000432-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ANDRADE (REQUERIDO)

 

Certifico que o documento inserido no ID 13388386 destes autos trata-se 

de recolhimento de custas processuais e não de diligência do Oficial de 

Justiça. Assim, intima-se, novamente, a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 05(cinco) dias, providenciar o pagamento e 

juntada da guia de diligência do oficial de justiça nestes autos para o 

devido cumprimento desta a presente Carta Precatória, referente ao Bairro 

Jardim Vista Alegre, no Município de Várzea Grande - MT, devendo a 

referida guia ser recolhida, para cumprimento na mencionada localidade, 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link 

Emissões de Guias – Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005148-30.2016.8.11.0002

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:

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309186 Nr: 5182-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, VALDECI 

RODRIGUES DOS SANTOS, RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451352 Nr: 12478-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CELESTE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 

5º e 476 da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário.

3. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente a parte autora 

para manifestar nos autos em termos de prosseguimento, em prazo igual, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429256 Nr: 337-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada consulta de 

informações cadastrais através do sistema INFOJUD, conforme extrato às 

fls. 59, na qual constatou o endereço do requerido (Av. 31 de março, nº 

15, Qd. 02, Cristo Rei, Várzea Grande/MT – CEP 78118-000).

 2. Desta forma, indefiro o postulado retro e determino a intimação da parte 

autora, a fim de que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário.

3. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente a parte autora 

para manifestar nos autos em termos de prosseguimento, em prazo igual, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395869 Nr: 9066-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, OSMAR SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte requerida.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização dos 

requeridos.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417399 Nr: 20682-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA ME , CELSO BATISTA PEREIRA, CANDIDA KIRCHHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da requerida, 

indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 5º e 476 da 

CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 230265 Nr: 10444-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que já houve a busca de bens 

realizada pelo sistema INFOJUD, conforme extrato de consulta às fls. 

93/95.

2. Ante o exposto, e considerando que o autor não se manifestou com 

relação à consulta realizada junto ao sistema RENAJUD (extrato às fls. 

114), indefiro, por ora, o requerimento de fls. 116/117.

3. Desta forma, determino a intimação do autor, a fim de que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380322 Nr: 26945-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RIBEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido para expedição de ofício à SERASA, uma vez que as 

buscas deverão ser realizadas junto às ferramentas postas à disposição 

do juízo.

2. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita 

Federal, da mesma forma, verifico que recentemente já fora realizada 

consulta, através do Sistema INFOJUD, conforme se depreende do extrato 

de fls. 80, não havendo justificativa para nova consulta.

3. Assim, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos autos, em termos de prosseguimento.

4. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, a promover o 

andamento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção (CPC, art, 485, 

§ 1º).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429409 Nr: 456-05.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCARANADO E SCARANADO LTDA, THELMA 

APARECIDA SCARANARO, LUIS ALBERTO SCARANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização dos requeridos.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte requerida.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 452678 Nr: 13088-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER - OAB:8043-E, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fls. 93/95, o qual pugna pelo recolhimento 

das custas processuais ao final da demanda.

2. Pois bem. Em que pese o teor da manifestação da parte autora, 

analisando especificamente o valor da causa, não consigo vislumbar que 

o recolhimento das custas processuais causará a diminuição considerável 

ou impacto severo no caixa da massa fálida.

3. Deste modo, INDEFIRO o pedido de pagamento das custas processuais 

ao final e concedo o prazo de 15 dias para que recolha ás custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276015 Nr: 19400-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 
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entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Outrossim, indefiro o pedido para expedição de ofício à SERASA, uma 

vez que as buscas deverão ser realizadas junto às ferramentas postas à 

disposição do juízo.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432740 Nr: 2629-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação das partes acerca do acordo realizado 

extrajudicialmente em fls. 42/43, denoto que, a parte requerente não juntou 

aos autos o instrumento procuratório concedendo poderes ao patrono.

2. Desta forma, Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o requerido 

traga a procuração que outorga poderes ao patrono que assinou a minuta 

de acordo, sob pena de não homologação do acordo pactuado.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 113009 Nr: 8630-18.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 243444 Nr: 4567-42.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEITE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:OAB/MT 13.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do autor em fls. 144/145.

2. Considerando a discordãncia pela parte autora e tendo em vista a sua 

hipossuficiência, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para 

realização do cálculo nos termos da sentença 80/85.

3. Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para que no prazo igual 

de 10 dias se manifestem.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432982 Nr: 2769-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEGEPEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 

5º e 476 da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353320 Nr: 18223-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM & SOUZA LTDA ME, EDGAR DE 

MORAIS AMORIM, FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 58/61 e 63/64.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538330 Nr: 9060-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, VALDECI RODRIGUES 

DOS SANTOS, RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Apensem-se estes autos ao processo nº 19156-68.2012.811.0002 

(código: 298309), em face da distribuição por dependência.

2. Na sequência, certifique-se a tempestividade dos embargos propostos.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 414471 Nr: 19105-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 

5º e 476 da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário e, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424524 Nr: 24357-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15.580/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por DISAL 

ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de JOSÉ SOARES 

DE ANDRADE, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito até o cumprimento do acordo ou manifestação das 

partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil.

4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281473 Nr: 188-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZZAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA -ME, JOSÉ DIVINO MARIANO, MAKSUWELY PIZATI 

ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta realizada através do 

sistema INFOJUD fora juntada às fls. 110/112.

2. Desta forma, intime-se o exequente a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323884 Nr: 20283-07.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, CECILIA VICTORAZZO LOUZADA, 

MARCIO GOMES LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331435 Nr: 158-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294317 Nr: 14413-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:119.910/RJ

 Vistos.

.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, pela autora, e ainda, a manifestação de desinteresse na 

continuidade da ação, pelo requerido, remeta-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

2. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221087 Nr: 1314-80.2009.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIDES FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o requerimento de fls. 84, considerando que as buscas já foram 

realizadas através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, conforme extratos 

de fls. 81/83.

2. Desta forma, intime-se o autor, nos termos da decisão de fls. 80.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333491 Nr: 2107-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENITES MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384850 Nr: 1949-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 

5º e 476 da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário e, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435572 Nr: 4386-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, GUILHERME FARIAS TOMANQUEVEZ - 

OAB:OAB/MS 17.967, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437907 Nr: 5642-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MATHEUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A, SERVIO TÚLIO 

BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 

5º e 476 da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário e, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387941 Nr: 4042-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS DROGARIA ME, SANDRO HENRIQUE 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta realizada através do 

sistema INFOJUD fora juntada às fls. 141/142.

2. Desta forma, intime-se o autor a fim de que se manifeste nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349387 Nr: 15351-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 687 de 692



entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Outrossim, convém ressaltar que o RENAJUD é uma ferramenta de 

busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, utilizada ainda para 

restrição judicial no prontuário do veículo.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348908 Nr: 14996-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento o autor 

não juntou aos autos o título de crédito original (cédula de Crédito 

Bancário), a fim de demonstrar a titularidade do crédito exequendo, 

conforme determinado às fls. 124.

2. Desta forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o autor sane 

a irregularidade que impede o prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que, no mesmo prazo, dê regular prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321353 Nr: 17757-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUXIRUM TEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

LTDA ME, JUSDEMAR ASSAD JUNIOR, LENILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A, RAFAEL ABDALA CARVALHO - 

OAB:17041OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro Santa Rosa em Cuiabá, na conta eletrônica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289442 Nr: 8971-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES DO ESPIRITO SANTO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes manifestar sobre o retorno dos autos vindo do 

tribunal de justiça , no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432013 Nr: 2152-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA SOTOSKI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:20.144/MT-O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 1121-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440139 Nr: 6871-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242450 Nr: 3745-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002576-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA DE BARROS COSTA CURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002576-33.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MARA DE BARROS COSTA CURADO Vistos. 1. Apreendido o 

veículo conforme certidão do senhor Oficial de justiça (ID. 13354436), 

pleiteia a parte requerida a restituição do bem uma vez que efetuara o 

pagamento integral do débito (ID.13390303). 2. Pois bem. De acordo com 

entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser 

depositado referente à purgação da mora, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo 

autor como devidos. 3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar 

se deu em 18/05/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 

9.188,59) fora realizado em 24/05/2018, conforme comprovante de ID. 

13390313, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, 

em favor do requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o 

Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

4. Após, intime-se a parte autora para levantamento do depósito, bem 

como, querendo, impugnar a contestação ofertada. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003332-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR GONCALINA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003332-42.2018.8.11.0002; AUTOR: DEVAIR GONCALINA RONDON RÉU: 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, 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 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. In casu, a autora compareceu nos autos trazendo comprovantes de 

despesas e holerite, a fim de justificar a sua impossibilidade em arcar com 

as custas do processo. 6. Pois bem, verifico do holerite anexado aos 

autos que a autora 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. 7. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, 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). (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003861-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FUKUSHIMA (AUTOR)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA FUKUSHIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BNP PARIBAS CARDIF (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003861-61.2018.8.11.0002; AUTOR: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

FUKUSHIMA, JORGE FUKUSHIMA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A., BNP PARIBAS CARDIF, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 
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assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, determino que seja intimado o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha às custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009253-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009253-16.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Ciente da 

manifestação do autor em ID. 12800579. 2. Pois bem. Considerando que o 

mandado de citação fora expedido (ID. 12650873), aguarde-se o devido 

cumprimento ou a sua devolução e, posteriormente, remetam-se 

conclusos para análise do pedido. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL ALVES DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001975-27.2018.8.11.0002; AUTOR: IVANIL ALVES DE OLIVEIRA SOUZA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que 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. In casu, verifico que o holerite anexado aos autos comprova que a 

autora possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais. 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 Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003541-11.2018.8.11.0002; AUTOR: SILVIA BENEDITA ALVES 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 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. In casu, 

verifico que a ficha financeira anexada aos autos comprova que possui 

renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais. 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 
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(quinze) dias, recolha às custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 

I PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA 
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 
                                               
 EDITAL N. 4/2018/RH-VG 
                                                 
O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA 
GRANDE, Dr. Jones Gattass Dias, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
o disposto na Lei Estadual n.º 8.161, de 14.7.2004, na Lei Estadual n.º 10.283, de 9.6.2015 e, 
Edital n.º 25/2018/JC/PRES, de 27.3.2018, torna público o GABARITO PRELIMINAR da 
prova objetiva e discursiva realizada no dia 26.5.2018, referente ao I Processo Seletivo de 
Agente Comunitário de Justiça e Cidadania da Comarca de Várzea Grande, mediante as 
condições estabelecidas no Edital nº. 06/2018/JC/PRES. 
 
GABARITO: 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 X    

4 A B C D 

                                            
 Observações:  
 
1.  O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova 
deverá apresentá-lo até o segundo dia após a publicação do Edital; 
2.   Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico 
vg.drhtesteseletivo@tjmt.jus.br; 
3.  O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a 
data da interposição no endereço eletrônico acima indicado; 
4.  Não serão aceitos recursos interpostos via fax, ou por qualquer outro meio além do 
previsto; 
5.  O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
6.  Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido; 
7.  Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 

 
 

Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2018. 
 
 

JONES GATTASS DIAS 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO REALIZADO 
PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 
 
EDITAL N. 05/2018/RH/VG 
 
O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA 
GRANDE Dr. Jones Gattass Dias, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na 
Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 
de 30 de maio de 2011, torna público as INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS 
do V Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes dos cursos 
de nível superior em Direito e Ciências Contábeis para a Comarca da Várzea Grande, 
mediante as condições estabelecidas no Edital nº. 3/2018/RH/VG.  
 

1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
INSCRIÇÃO NOME 
4763 BRUNA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA 
4412 ELDER CURVO TAQUES 
4894 GONÇALVES EMÍLIO DE CAMPOS 
4604 ISABELA SANTOS SILVA 
4584 ISABELE AMORIM ALVES 
4526 JHENYFER VITORIA LISBOA CASSIN 
4525 JORGE FERNANDO DOS REIS ALBUÊS 
4529 LARISSA FERREIRA DA SILVA 
4556 LIDIANE CRISTINA DE ALMEIDA 
4797 LUCAS CORREIA DE CAMPOS 
4536 LUCAS MATEUS MAIA STRAGLIOTTO 
4923 MATHEUS CÉSAR FREITAS DA SILVA 
4468 MATHEUS DA SILVA ANDRADE 
4472 NEUZIL HILARIO DE CAMPOS FILHO 
4628 POLLYANNA BENZI BASTOS 
4898 ROGER GUSTAVO DE CAMPOS 
4488 RUDNEY RIBEIRO CAVALCANTE 
4702 VALERIA LEMES DE OLIVEIRA 
4862 VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA 
4870 WUELITON CARLOS PIMENTEL 
4753 YASMIM SHORRANE DE SOUZA COUTO SILVA 
4827 YASMIN KETLYN SILVA DA ROCHA 

 
 
 

1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS – DIREITO 
 
INSCRIÇÃO NOME 

4426 ADELINO FERREIRA NORONHA 
4830 ADRIANA COLAÇO 
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4475 ADRIANA CORRÊA FERREIRA 
4408 ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA 
4765 ADRIANA PEREIRA CAMPOS DE ASSIS 
4678 ALAN CARLOS DOS REIS ANDRADE 
4757 ALESSANDRA DANTAS MENDES 
4725 ALESSANDRA TORRES BAPTISTA 
4745 ALEXANDRE FERRARI BASTOS 
4597 ALINE ALVES CABRAL 
4484 ALINE CRISTINA SILVA DOS REIS 
4747 ALINE DA SILVA SANTOS 
4636 ALINE MICHELLY SILVA ROXA 
4627 ALINE PEREIRA MACHADO 
4465 ALINE RAMOS SANTANA 
4795 ALLAN NEVES MARTINS 
4441 AMABILLY LEMES DO PRADO COSTA 
4848 AMANDA BARBOSA SICOTI 
4568 AMANDA VIANNA BORRO 
4681 ANA BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA 
4626 ANA CAROLINA BENZI BASTOS 
4615 ANA CAROLINA DE PAULA CORREA 
4728 ANA CAROLINA SUKEYOSI 
4616 ANA CLARISSA DA COSTA LECHENER 
4841 ANA CRISTINA ALDAIA KWIECINSKI 
4542 ANA CRISTINA CALDEIRA 
4926 ANA PAULA CANAVARROS DE PAULA 
4824 ANA PAULA FERNANDES RABELO 
4761 ANA PAULA GIACOMINI 
4497 ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA 
4420 ANA PAULA SURUBI DE OLIVEIRA 
4600 ANDIARA CACERES DA SILVA 
4758 ANDRE CABRAL FERREIRA 
4860 ANDRÉ LUIZ BRAGA MARTINS ALMEIDA 
4593 ANDRÉ LUIZ DE CAMPOS ARAÚJO 
4586 ANDRECARLA ALVES DOS SANTOS 
4446 ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS PORTO 
4550 ANDRESSA OLIVEIRA ELIAS 
4669 ANDRESSA QUEIROZ OLIVEIRA 
4594 ANDRIELY LUISA DA CONCEIÇÃO COUTINHO 
4906 ANNE RODRIGUES CLEMENTI 
4764 ANNY CAROLINE MENDES LACERDA 
4416 ANTONIO CARLOS GIMENEZ 
4404 ARIELE CRISTINA BISPO MAGALHAES 
4592 ARTHUR MASSAFRA REZENDE 
4424 AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 
4569 BARBARA GUTEMBERG COSTA 
4836 BARBARA IANDRA SILVA SANTOS 
4687 BARBARA LAIS MARTINS DA COSTA 
4780 BÁRBARA SOARES FREITAS FERNANDES 
4620 BARBARA TAYSSA OLIVEIRA SOLIDADE 
4751 BEATRIZ DA SILVA MARTINS 
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4809 BEATRIZ DA SILVEIRA SOUZA 
4802 BELMIRO MENEZES ORMOND NETO 
4863 BENEDITO DE LIMA NETO 
4436 BENHUR OURIVES DA SILVA 
4491 BIANCA NOVAES SANTOS PETRONI 
4577 BRENDON BURACHI 
4599 BRUNA COELHO DOS SANTOS 
4437 BRUNA DA SILVEIRA SOUZA 
4583 BRUNA KASSIA PEREIRA 
4587 BRUNA LUIZA ROGALSKI 
4501 BRUNA MIKAELLA ARRUDA DE OLIVEIRA ALVES 
4713 BRUNA RAFAELA BARROS DE FRANÇA 
4892 BRUNA SANTOS ARAUJO 
4558 BRUNO GUIMARAES ZAVAN 
4427 BRUNO LUAN DE ASSIS E SILVA 
4589 BRUNO MAXIMO FRANDALOSO 
4646 CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO 
4820 CAIQUE COSTA SANTIAGO 
4653 CAMILA ALINE CHESSMAN SANTOS 
4494 CAMILA BIANCA DE MORAES MARQUES 
4667 CAMILA DA SILVA SANTANA 
4495 CAMILA FERNANDA FELICIANO FERRAREZ 
4792 CAMILLA RODRIGUES DOS SANTOS 
4798 CARINA CAVALCANTE DE ALMEIDA 
4655 CARLA EDUARDA ROCHA DA COSTA 
4845 CARLA LARISSA NUNES 
4517 CARLINA BEATRIZ DA SILVA 
4686 CARLOS EDURDO RODRIGUES LOPES 
4774 CAROLINA DE MELO DE OLIVEIRA 
4458 CAROLINA FERREIRA FABRO 
4510 CAROLINE BENEVIDES TRENTINI 
4489 CAROLYNE ARAUJO COLMAN SANTOS 
4555 CATIANE JANJOB SOUZA PINTO 
4671 CATILAINE METZLER 
4724 CHRISTOFFERSON VILHALVA DA SILVA 
4733 CIBELLE BARROS BUENO BEZERRA 
4511 CLARA KAROLINA NUNES DIAS 
4777 CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA 
4415 CLAUDIELLEN ROCHA MACEDO 
4485 CLAUDILEIA MARQUES DA SILVA 
4544 CLEITON VENTURA DA SILVA 
4920 CLERISON MACIEL DO NASCIMENTO 
4871 CRISLAINE DIAS RODRIGUES 
4551 CRISLAINY RODRIGUES DE SIQUEIRA 
4716 CRISTIANO ALVES DA SILVA 
4539 CRISTIANO FERREIRA DA CRUZ 
4907 CRISTIANO MATHEUS CRUZ DOS SANTOS 
4635 CRISTINE OLIVEIRA DE ALMEIDA 
4573 DAIANE APARECIDA ARAUJO DE SOUZA 
4409 DAIANNY APARECIDA ARRUDA DE SOUZA SIQUEIRA 
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4666 DÂMARYS OLIVEIRA FIDELIS LIMA 
4742 DANIEL AUGUSTO BENICIO CAMPOS 
4850 DANIEL CAMPOS MACIEL 
4508 DANIEL LOPES DA SILVA 
4861 DANIELE AMORIM DA SILVA 
4445 DANIELE KELLEN DOS SANTOS MELLO 
4924 DANILO DE JESUS BARBOSA 
4914 DANILO PEREIRA DA SILVA 
4647 DAVISSOM MOLINA SANTOS 
4474 DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO 
4631 DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS 
4776 DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS 
4617 DEBORA MOREIRA BRAZ DO NASCIMENTO 
4739 DÉBORA SILVA MARQUES 
4462 DÉBORAH FERNANDA DUARTE POLETTO 
4515 DEIVISON RIBEIRO PRIMO 
4854 DENEBOLA OBOLARES DO NASCIMENTO 
4565 DOUGLAS DO E. S. FIGUEIREDO 
4815 DOUGLAS GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO 
4609 DOUGLAS WILLIAN FERNANDES PROENCA 
4431 DUAM ALDO DE MORAES 
4443 EDER FRANKI AIRES DOS SANTOS 
4925 EDIELLY TAIS DE OLIVEIRA 
4722 EDILAINE AQUINO 
4766 EDLAINE RIBEIRO DA  SILVA 
4782 EDMARA LEITE SOARES 
4693 EDUARDA ROCHA SILVA 
4496 ÉGLIS ARANTES MENDONÇA MAGALHÃES 
4709 EIDY LEMES DA CRUZ 
4399 ELIANE APARECIDA DOS SANTOS 
4549 ELIANE GIL DA SILVA 
4813 ELIELSON ELEUTÉRIO 
4396 ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 
4904 ELIZANE FÁTIMA FERRAZ 
4397 ELIZANGELA SIMÃO 
4752 ELIZANIA LARA XAVIER DE CAMPOS 
4858 ELIZEU SANTOS DE ANDRADE 
4537 ELLEN FORTES LIMA DOS SANTOS 
4625 ELLEN JORDANIA RODRIGUES PEREIRA 
4748 ELUCINETE ERMINETE DA SILVA 
4723 ELVIS LUAN DA SILVA 
4535 EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ 
4560 EMANUELA PAVLACK DOS SANTOS 
4787 EMILI MARIA FRISTCHI BOTINI 
4881 EMMY KELLY SOUSA AZEVEDO 
4598 ERICA PEDRITA DA SILVA LIMA 
4400 ERIKA PEREIRA DA COSTA 
4714 ÉRIKA REGINA DA SILVA ARRUDA 
4504 ERIZANA BARROS SILVA SANTOS 
4740 ESTHER MARIANA DE SANTANA VILA 
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4859 EVERLAINE CHRISTINY VIANA DE ALMEIDA 
4502 EVERLY OLIVEIRA RAMOS 
4452 EVINY CHRISTINA DA SILVA 
4697 FABIO HIDEYKI DE OLIVEIRA KIHARA 
4711 FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA 
4789 FABRÍCIO MARQUES HOMEM 
4603 FELIPE PINHEIRO SOUZA DE ARAÚJO 
4619 FELIPE SILVA ARAUJO 
4405 FERNANDA CARVALHO TAPAJOZ 
4614 FERNANDA RICHELLE FERREIRA 
4913 FERNANDO LUIS OLIVEIRA REI DA SILVA 
4710 FLAVIA CRISTINA CORREIA 
4435 FLAVIA REGINA SIQUEIRA DE ALMEIDA 
4918 FLAVIO LUIS GONÇALVES SIQUEIRA 
4634 FRANCIELI DE OLIVEIRA RITELA 
4897 FRANSUELEN ROBERTA DA SILVA COSTA 
4731 GABRIEL FERREIRA NOGUEIRA 
4457 GABRIEL SOUZA DO ESPIRITO SANTO 
4869 GABRIELA GOMES GIMENES 
4692 GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 
4642 GABRIELA RODRIGUES VILAS BOAS 
4559 GABRIELLY BARROS MARTINS 
4448 GABRIELLY FERRAZ CABRAL ALBUES 
4621 GABRIELLY VITORIA VENTURA DE ALMEIDA 
4670 GEIZE DOS SANTOS OLIVEIRA 
4743 GENIFFER MONIQUE RODRIGUES CARVALHO 
4899 GENILSON DOS SANTOS RAMOS 
4738 GEYCE MAGALHÃES DOS SANTOS 
4735 GHABRIELA DUARTE METELLO TAQUES 
4659 GILBERTO RAFAEL LEITE DE CAMPOS 
4503 GILENO VICENTE DE SOUZA 
4668 GIOVANNA TERSI GUIDES 
4769 GISLAINE LOPES DE SOUZA 
4395 GISLAINE TAVARES DA SILVA REIS BECKERT 
4886 GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA 
4641 GIULIA MATIDE MORALES DA CUNHA 
4648 GRACIELE SANTIAGO NERY DE SOUZA 
4613 GRACIELY SILVA OLIVEIRA 
4590 GUILHERME HENRIQUE CESARIO ARANTES 
4781 GUILHERME MELLO DE ARAUJO 
4438 GUSTAVO LEITE NERES SANTOS 
4429 HARYANNE TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA 
4533 HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS 
4430 HELTON DE JESUS SAMUDIO 
4700 HERYSON DE ASSUNÇAO SEBBA 
4434 HIGOR RODRIGUES DE ALMEIDA 
4638 HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA 
4838 IGOR MATHEUS DE MORAES 
4889 INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA 
4582 IOLY PICOLO DA SILVEIRA DE OLIVEIRA 
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4674 ISABELE ARAUJO CRUZ 
4673 ISABELLA LUISA OLIVEIRA DA COSTA 
4644 ISABELLE CICERO DE SA PEDROSO DE ALVARENGA 
4851 ISLA POLIANA MENDES 
4683 IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA 
4538 IVANIA AUXILIADORA DE MORAIS 
4421 IZABEL PONTES DE ARRUDA E SILVA 
4486 IZABELLE DE FATIMA SILVA AMARAL 
4595 JACKSON VELASQUE MAGALHAES 
4393 JACQUELINE SILVA ALMEIDA 
4855 JAINI XAVIER DOS SANTOS 
4419 JANAINA DA SILVA FIGUEIREDO 
4810 JANAYNA DE PAULA FONTINELLI BULHÃO 
4519 JAQUELINE DE MORAES LANDIM 
4786 JAQUELINE MARIA CHAGAS 
4460 JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA 
4454 JEAN ALVES DA SILVA MIRANDA 
4772 JENNIFER CRISTINA COSTA CAMPOS 
4630 JESSICA FLORES DE SOUZA 
4672 JESSICA JISELLE LOPES 
4591 JESSICA MARQUES PARACATU 
4596 JESSICA SARAIVA PINHEIRO 
4796 JESSICA VENTURA SILVA 
4463 JHENNYF VIEIRA MATOS 
4417 JOANA PAULINO DE SOUSA 
4509 JOANDERSON DOS SANTOS 
4703 JOÃO MARCOS OLIVEIRA CASARIM 
4624 JOÃO TORQUATO DE ALMEIDA NETO 
4853 JOAO VICTOR CORRÊA DOS SANTOS 
4921 JOÃO VICTOR FERNANDES MACHADO 
4476 JOAO VITOR PANDOLFO LEITE 
4645 JOÃO VITTOR PORTES CLARO 
4656 JOELMA SILVA DE ALMEIDA 
4410 JOICE MAIRA ORLANDO MORAIS 
4846 JOICY KELLY DE DEUS RAMOS DA SILVA 
4552 JONNY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO 
4528 JOSE FELIPE BOSCO DA CRUZ 
4756 JOSIEL AMORIM VICENTE 
4567 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA 
4423 JOZELIA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS 
4837 JULIA AMIK RABELO 
4788 JULIANA STEPHANNI DE AMORIM LACERDA 
4887 JULIETTE TROVISCO MESQUITA 
4689 JÚLYA AVELAR ANGELIM 
4450 KAMILA EDUARDA MAGALHAES KAPICH 
4847 KAMILA ROSA SILVA 
4873 KAREN PALMA PINTOR 
4482 KARINA DE SOUZA 
4717 KARINA VUOLO OLIVEIRA 
4676 KARINY PARREIRA ROSA 
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4732 KARLA VITTÓRIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 
4835 KAROLINE DA SILVA CURVO 
4665 KAROLINE LOPES DOS REIS 
4793 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES SILVA 
4605 KAROLINE SILVA NUNES 
4885 KAROLLAYNE APARECIDA FERREIRA FIGUEIREDO 
4868 KASSIA SALDANHA DE CAMPOS 
4879 KATIA VALERIA DA SILVA BICUDO 
4737 KATIUISCE DA SILVA FARIAS LEAL 
4578 KEITIANY SILVA PEREIRA 
4895 KELLY CRISTINA DE MORAIS 
4784 KELLY NAYARA SILVA CONCEIÇÃO 
4688 LAIANE LAURA THOMAZ DE AQUINO 
4877 LAÍS OLIVEIRA SOUZA 
4548 LAÍSA CORRÊA DE CARVALHO 
4611 LARISSA DOS SANTOS GOMES 
4819 LARISSA FERREIRA FREITAS 
4694 LARISSA KAMILA FERREIRA PEREIRA BORGES 
4741 LARISSA TORTORELLI DA CRUZ 
4734 LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA 
4691 LAUDRIELLY STEFANI MARTINS DA SILVA 
4783 LAURA CRISTINA MOREIRA SILVA 
4633 LAURA MARINA TOMAZ NEVES 
4922 LAURA RUVIERI DE AMORIM 
4541 LAYANNE CRYSTINE CORREIA DE OLIVEIRA 
4875 LAYLA CRISTINA LIMA DE GODOY 
4804 LEANDRA MENDES FRANCO 
4469 LEANDRO NARDES DO NASCIMENTO 
4640 LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA 
4800 LEONARDO COSTA GONÇALVES PEREIRA 
4606 LEONARDO RIBEIRO ROSE 
4707 LEONARDO SOARES DE SOUZA 
4471 LETÍCIA AIMÊ DA SILVA E SILVA 
4493 LETICIA CALDEIRA BENEVIDES 
4554 LETICIA COSTA E SILVA 
4522 LETÍCIA COUTO VASCONCELOS 
4844 LETÍCIA FERNANDA SOUZA DA SILVA 
4771 LETICIA GABRIELA SILVA 
4817 LETÍCIA MASSAD BARBOSA 
4718 LIDHIANE PESSOA ANDREOTTI 
4413 LÍDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES 
4805 LILIAN KAROLINE PESSETTO PEREIRA 
4856 LILIAN NEVES D’ ESPÍRITO SANTO 
4572 LIVIA MARIA MARTINIANO LACERDA 
4574 LIZANDRA FLÁVIA MALAQUIAS SANTIAGO 
4444 LOHANDRA KARENI FARIAS LEAL 
4643 LORRAYNY CRYSTINY FERNANDES FERREIRA DA SILVA 
4760 LUAN CAMPOS NEVES 
4712 LUAN KAIQUE 
4632 LUANA BATISTA CORIM 
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4730 LUCAS DA SILVA CORTES 
4451 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA 
4685 LUCAS GUILHERME SANTOS SILVA 
4849 LUCAS GUIMARÃES LYRA 
4401 LUCAS LOPES SAMPAIO 
4880 LUCAS MANOEL FORTES DE ALMEIDA 
4530 LUCAS MEDEIROS AMORIM 
4562 LUCAS PEDRANGELO CAMPOS 
4456 LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA 
4650 LUCCAS AMORIM DE CHAVES 
4696 LUCIANA DOS SANTOS FIORILLIO 
4834 LUCIELY BARBOSA FONSECA 
4581 LUDIMILA DO AMARAL JARA PINTO 
4422 LUIS CARLOS DE AGUIAR 
4563 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 
4651 LUIZ FELIPE CARMO DE SOUZA 
4623 LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA NETO 
4483 LUIZA HELENA UNTAR SECCHI DE AVILA 
4828 LUZINETE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS 
4531 LYONIA AMELIA MONTAGNER 
4791 MADSON GOSALVEZ DE ALENCAR 
4506 MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA 
4518 MAKESUELY LUZIA DA SILVA 
4684 MARCELA CARDOSO ALVES DE SOUZA 
4749 MARCELE FERNANDA PINHO RIBEIRO 
4866 MARCELLE DA SILVA DANTAS RODRIGUES 
4706 MARCELLY DE MOURA VITALINO 
4852 MARCELO DE OLIVEIRA PAULA 
4778 MÁRCIA MAGALHÃES SAUSEN 
4540 MARCIELLY DA SILVA MONTEIRO 
4580 MARCIO RODRIGO DA COSTA 
4553 MARCO ANTONIO ALBUQUERQUE TORQUATO 
4744 MARCOAURELIO KLEIN CASSOL 
4832 MARIA ALINE DE AQUINO 
4840 MARIA EDUARDA BEZERRA CORDEIRO  DE FREITAS 
4585 MARIA EDUARDA VILELA BIANCHIN 
4919 MARIA FERNANDA PRADO LOPES 
4442 MARIA LUANA LUNARDI DE ALMEIDA 
4499 MARIA LUIZA ALMEIDA SANTOS 
4893 MARIA LUIZA BARBOSA 
4900 MARIANA DE OLIVEIRA 
4602 MARIANA FRANCISCO BARNI 
4464 MARIANA STAPHANY RIBEIRO CARVALHO CRAUS 
4680 MARIANE GABRIELE DE SOUZA ALMEIDA 
4608 MARIANNE DE ALMEIDA MUNIZ 
4905 MATEUS DA CRUZ BERTO 
4657 MATEUS MARTINS DOS SANTOS 
4543 MATEUS RODRIGUES DA FONSECA 
4808 MATHEUS CORREIA DE CAMPOS 
4872 MATHEUS EDUARDO BARBOSA GOMES 
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4557 MATHEUS HENRIQUE DE JESUS 
4720 MATHEUS MANOEL CAMPOS ARAUJO 
4882 MATHEUS MARTINS DE ARAÚJO CARVALHO MACIEL 
4411 MAYARA CAVALCANTE DA SILVA SALGADO BORGES 
4865 MAYKON ARRUDA CAMPOS 
4610 MEYLIN GABRIELLE ANTONIO DE FREITAS 
4566 MICHELE APARECIDA ALVES BERNALDO 
4874 MICHELLE PATRICIA DE ARAUJO 
4699 MICHELLY CRISTINA RALDI 
4524 MICHELY CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA 
4532 MICKE RIBEIRO DA SILVA 
4726 MIKAELA MICHELLY COSTA 
4478 MILENA GONÇALVES CARDOZO 
4839 MILENA MARIA DE ALMEIDA BARROS E SILVA 
4561 MILTON DA SILVA MELLO 
4891 MIRIAM SANTANA DE OLIVEIRA 
4755 MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 
4768 MYLENA KAROLYNE FLORENTINO GUERRA 
4637 NAGYLLA CORREA DE CASTRO 
4721 NAHYARA AMANDA DE ARRUDA CAMPOS E SILVA 
4818 NAIARA RODRIGUES DE SOUZA 
4470 NATALIA DE MELLO NASCIMENTO E SILVA 
4701 NATÁLIA FRANZON DE AZEVEDO 
4607 NATALLIA CRISTINA AMARAL SILVA BARBOSA 
4570 NATELY APARECIDA SENABIO JUVENAL 
4414 NATHALIA BATISTA BARROS CURIEL 
4523 NATHALIA LACERDA BONACCORDI 
4490 NATHALLY CANDIDO 
4736 NATHALYA CAMPOS SIMBO 
4799 NILAYNE CAMILLA ALVES DE CASTRO 
4639 NYEMMER DAMACENO DE CAMPOS 
4481 OCTAVIO CAETANO SIMAO NETO 
4754 ODENIRÇO PEDROSO DA SILVA 
4664 ODETE TAVARES MACIEL 
4705 PABLO KENENDY LIMA SANTOS 
4775 PALOMA CRISTINA BUENO DO ESPÍRITO SANTO 
4825 PALOMA LWANA DE SOUZA TALAVEIRA 
4888 PAMELA CRISTINA BELAI GINEZ 
4487 PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO 
4425 PÂMELA PEREIRA BRITO 
4534 PAMELA RAOANA GOMES DE SÁ 
4915 PAMMELLA BESSA DOS SANTOS 
4618 PATRICIA CRISTINA BARROS SILVA 
4912 PAULO BONI NETO 
4663 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 
4917 PEDRO PAULO MATOSO DO NASCIMENTO 
4909 PEDRO PAULO MOURA LOPES 
4652 PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO 
4746 PÉTERSON ALVES CÂNDIDO 
4902 PETTERSON KENNEDY LEONCIO DE FREITAS 
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4407 PRISCILA ARAÚJO 
4622 PRISCILLA CAVALCANTE DE MOURA 
4527 PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO 
4811 QUEZIA DA SILVA PEREIRA 
4467 QUEZIA DOS SANTOS MARTINS 
4418 RAFAEL DA SILVA CAMPOS 
4927 RAFAEL TAQUES DE OLIVEIRA 
4654 RAFAEL VIANA DE ALMEIDA 
4394 RAFAELA CRISTINA DA SILVA LIMA 
4759 RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA 
4883 RAFAELLY ARAUJO GIOVELLI 
4480 RAIANE RIBEIRO SOUSA 
4505 RAILAYNE SALETE DA SILVA 
4571 RAQUEL BRENDA DA SILVA SOUZA 
4473 RAQUEL CARNEIRO DE OLIVEIRA 
4727 RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTIS DIAS 
4658 RAUL FELIPI XAVIER PEREIRA 
4512 RAYANE STEFANI OLIVEIRA DA SILVA 
4398 RAYANNY DA SILVA MACHADO 
4576 REBBECCA DA SILVA SOUZA 
4807 REGYS SILVA DE MAGALHAES DUTRA BARBOSA 
4440 RENAN FERREIRA DOS SANTOS 
4916 RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA 
4908 RHUAN GABRIEL RAMOS MATOS 
4857 RINALDO TORQUATO CUNHA MARQUES DIAS 
4842 RITA DE KASSIA METELO 
4677 ROBSON SANTOS DA SILVA 
4521 RODRIGO MOLINA RAUSCHKOLB 
4660 RODRIGO SOUZA MACHADO 
4612 ROGER BRAGA DE ALMEIDA MOREIRA 
4461 ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR 
4498 RONALD PATRICK DE SOUZA 
4910 RONAX FIXINA WEIMER 
4903 ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI 
4514 ROSANGELA CRISTIANE ALBINA DA SILVA FARIAS 

PEREIRA DOS  SANTOS 
4829 ROSEMÉRI FERRETI 
4762 ROSIANE OLIVEIRA DIAS 
4455 ROSIELE DA COSTA 
4884 RÚBIA BETHÂNIA MEDEIROS DINIZ 
4876 RUBIA SILVANIL DE APOLONIO 
4833 RYCIERI LUIG PINHO DE SOUZA 
4814 SABRINI XAVIER CURADO 
4428 SAMUEL FREIRES DE SOUSA MACEDO 
4547 SAMUEL LUIZ DE SOUZA 
4629 SEBASTIÃO MENDES 
4516 SHEILA FEITOZA DA SILVA 
4675 SILVANEA APARECIDA DA SILVA 
4466 SIMONE DA SILVA SANTOS 
4821 SIMONE REIS SANTANA 
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4708 SIMONY SILVA CRUZ 
4785 SÔNIA REGINA DE BRITO TERRADAS 
4406 SUIELGA DA SILVA 
4492 SUZANA CAROLINA MORAES MARQUES MAZARO 
4564 TACIELY FELIX DE MACEDO 
4773 TAIZA PIRES DE OLIVEIRA 
4662 TAMARA ANA DA SILVA TAQUES 
4649 TAMIRYS DOMINGUES MOREIRA 
4507 TAYNÁ MAIA MENDES 
4695 THAINÁ CAROLINE ZEMOLIN 
4449 THAIS ARRUDA MANOEL 
4750 THAIS NASCIMENTO DA COSTA 
4803 THAIZA CRISTINA SALES DE ALMEIDA 
4831 THALIA ALVES PARÁ 
4403 THALIA MOULAZ GUILHERME SILVA 
4439 THALYA HORRANE ALVES DOS SANTOS 
4698 THAMIRIS DA SILVA CRISÓSTOMO 
4500 THANDARA ARAÚJO THAINES 
4901 THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA 
4822 THIAGO GABRIEL CAVALCANTE SILVA 
4767 THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS 
4546 THOMAS HENRIQUE KLITZKE 
4661 TIAGO RODRIGO BINSFELD 
4864 UQUERLEN GERVSIO VIEIRA 
4477 VANESSA DA SILVA GOMES 
4459 VANESSA SAEKO WATANABE 
4911 VANUSA GORDADO DA SILVA 
4447 VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE 
4878 VICTOR HUGO SILVA CONEZA 
4826 VICTOR MACHADO DA SILVA 
4479 VICTOR POLZL 
4790 VILMA MICHELI DE ARRUDA COSTA GALDINO 
4890 VITORIA OLIVEIRA CORREIA 
4823 VIVIANE DA SILVA FIGUEIREDO 
4432 VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA 
4520 WALCYR PEIXOTO DE SOUZA 
4729 WALDIR MARINHO DE MORAES FILHO 
4402 WALESKA HELENA COSTA DA SILVA 
4719 WANDERSON SANTANA DA SILVA 
4867 WELLEN RAYANNE DA SILVA SOUZA 
4806 WELLERSON MARQUES ANTUNES 
4715 WEMERSON PEREIRA MELO 
4682 WENDER ALVES MACEDO 
4704 WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES 
4433 WENDER TAQUES RIBEIRO 
4690 WILLIAN VINICIUS CAVALCANTE FERNANDES 
4843 WITOR HERCULANO DOS SANTOS REZENDE 
4679 YAGO FERREIRA DA SILVA 
4453 YANA PEREIRA GATTASS 
4545 YASMIN KAROLINE ANDRADE ARAÚJO 
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4588 YURI VARGAS DEZINHO LEAL 
 

 
2. DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS  
Considerando que o candidato é exclusivamente responsável pelas informações fornecidas na 
inscrição e que a qualificação completa é obrigatória para sua correta identificação, a Comissão 
de Apoio ao Processo Seletivo resolve INDEFERIR as inscrições abaixo, por terem sidas 
realizadas em desacordo com o item: 3.3. do Edital n.º 3/2018/RH-VG. 
 

 
4779 04054115101 
4816 05953749139 
4513 ANA PAULA 
4801 HERBERT 
4579 LUCIENE 
4794 MARCIELLE 
4770 MARIA JULIA 

 
 

3.DOS RECURSOS 
Será admitido recurso ao indeferimento do requerimento de inscrição, somente por meio do 
endereço eletrônico vg.drhtesteseletivo@tjmt.jus.br, interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis 
a contar da publicação do presente edital, nos termos do item 3 do Edital n.º 03/2018/RH-VG. 
 
4.DA DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO 
O horário e local da prova serão divulgados oportunamente, no Diário da Justiça Eletrônico e 
disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de 
Estagiários. 
 
Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2018. 
 

       
JONES GATTASS DIAS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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